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  المقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  بسم اهللا الذي ال یضر مع اسمھ شيء في األرض و ال في السماء و ھو السمیع العلیم

الحمد هللا رب العالمین، و الصالة و السالم على أشرف المرسلین، سیدنا محمد، علیھ و على آلھ و صحبھ أفضل 
  :الصالة و التسلیم، أما بعد

 الجھاد اإلعالمي أن یقدموا بین أیدیكم النسخة المنقحة و المحورة عن كتیب األمن العام فیسر إخوانكم في كتیبة
الصادر عن المفوضیة األوربیة ، و الذي یبحث قضایا األمن العام الدولي و المتعلقة بوكاالت اإلغاثة الدولیة 

لمعلومات التي ارتأینا فائدتھا  من ا و مھم جدا، إذ احتوى ھذا البحث على كم كبیر)الھالل و الصلیب األحمر(
الجمة لمسؤلي و أفراد المنظمات الدعویة اإلسالمیة فضال عن التنظیمات الجھادیة و الفصائل اإلسالمیة، فھذه 

المعلومات توجھ الفرد و المسؤول إلى أنجع التصرفات و ردود األفعال الصائبة في مواجھة الخطر الذي 
 الدعویة المختلفة، باإلضافة إلى توجیھات اإلحتیاطات األمنیة المطلوبة  الحسبویة ویعترضھم خالل تحركاتھم

  .في الیوم و اللیلة

  :، نود أن ننوه إلى نقاط معینة، یجب أخذھا في الحسبان عند مطالعة ھذا الدلیلو بین یدي القارئ الكریم

یل الخاص لكل على ھناك العدید من التعلیمات العامة الغیر مخصصة و المصاغة بطریقة تحتمل التأو .١
 .حدة، حسب توجھھ و انتماؤه

واجدة لمتفة و ایجب شرح الدلیل من قبل أشخاص ذوي قدرة على استنباط المقصود من التعلیمات المختل .٢
 .بكثرة بشكل مبھم بعض الشيء، و التي یجب تجاھل بعضھا في كثیر من األحیان

دو ألول وھلة، أنھا منافیة للمبادئ و العادات و  الكثیر من الكلمات و الجمل و الفقرات التي قد تبتركنا .٣
 .مخطئةالتقالید اإلسالمیة، و لكن مع التدقیق في معاني أخرى لھا، ستجد أنھا صائبة و لیست مشبوھة أو 

إلى  ھاتقدیر یرجع حق الماله تم تركھم باللون األحمر لیتم التنبیھ على أن ھذبعض المالحق و الجمل، .٤
 .معطیاتھاة و لمدى السریة المطلوبة في التعامل مع المسؤول األمني للمنظم

 .ھناك الكثیر من النقاط و المالحق التي تم تركھا على سبیل اإلشارة و التنویھ، و لیس على سبیل اإللزام .٥

 .ھناك الكثیر من المصطلحات و اللفظات الغیر شرعیة تم تركھا لتدل على حقیقة السیاق .٦

 اشتدت أھمیتھ ألفراد و عناصر المنظمات اإلسالمیة من قبل مختصین في و أخیرا، ننصح بأن یتم تدریس ما
إلقاء الدروس و المحاضرات، لكي تعم و تكمل الفائدة من ھذا الدلیل، إذ أن حجمھ الكبیر و قلة التفاصیل و شح 

ط و قابل األمثلة عند طرح المالحق، استلزمت الحاجة إلى من یبسطھا و یمثلھا لألفراد و العناصر بشكل مبس
  .للتلقي و ضمان اإلستیعاب و الفھم

  .تعالى وحدهو ما كان من صواب، فمن اهللا ھذا و ما كان من خطأ أو تقصیر، فمن أنفسنا و الشیطان، 

 إخوانكم في كتیبة الجھاد اإلعالمي                
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   ابدأ ھناابدأ ھناابدأ ھنا   ...١١١

  ھدف ھذا الدلیل ١٫١

  . على إدارة أمنھا على نحو جیدالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةإن الھدف من ھذا الدلیل ھو مساعدة 

وھو یفعل ھذا عن طریق توفیر اإلرشادات واألدوات والموارد المقترحة، المصممة بحیث تساعد المنظمات على     
 ع ن إدارة  الم سؤولین والمقصود منھ أن یتم تكییفھ، م ن قب ل أولئ ك    .  ھا وإجراءاتھا األمنیةإعادة النظر في سیاسات 

  .األمن، بحیث یتناسب مع احتیاجات منظمة أو موقف ما

ولك  ن بم  ا أن ھن  اك بع  ض    .  ھ  ذا ال  دلیل ال یغط  ي ك  ل وض  ع محتم  ل وال منظم  ة بعینھ  ا وال األح  داث الممكن  ة        
األوضاع غیر اآلمنة، فإن دلیًال عامًا من ھذه النوع یمكن أن یكون مفیدًا م ن  الخصائص المشتركة بین العدید من    

 أو مطلب ًا أساس یًا   'معی اراً 'وال یقصد من ھ أن یك ون   .  حیث أنھ یقترح أدوات نافعة ویروج لھا ویذّكر بھا ویعرضھا  
  . ألي منظمة

  :  یھدف للمزج بین الخصائص التالیةھذا الدلیل

 جنب الجانب النظري، ولكن مع إعطاء األسباب كلما كان ذلك مفیدًاإرشاد عملي جدًا، مع ت •

 قوائم مراجعة مختصرة على ھیئة نقاط كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك لتسھیل االستخدام  •

 لغة بسیطة وواضحة  •

  وفقًا الحتیاجاتھا الخاصة التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةمصمم بحیث یمكن تكییفھ من قبل  •

 یط توضیحي سھل للمستخدم تخط •

 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیةتركیز متساو على  •

التجمع  ات و التنظیم   ات   الج  دد ف  ي   للعناص  ر نھ  ج خط  وة بخط  وة لك  ل الم  ستویات، م  ع أق   سام مح  ددة         •
 المسؤولین وحتى كبار اإلسالمیة والجھادیة

 ك الوثائق والموارد مفیدةاإلحالة إلى الوثائق والموارد المتوافرة حیث یمكن أن تكون تل •

التجمع  ات و  ع  ن إدارة األم  ن ف  ي   الم  سؤولینین ھ  م أولئ  ك األف  راد   الم  سؤولوف  ي ح  ین أن الق  راء الم  ستھدفین    
  :بأسرھا، یجوز أیضًا استخدام ھذا الدلیل كوثیقة مرجعیة للجھات التالیةالتنظیمات اإلسالمیة والجھادیة 

 .انیون المیدالعمل اإلنساني و اإلسالميو مسؤول •

 .المجال اإلنساني اإلسالمين المیدانیون في العاملو •

 .میدانزائرو ال •

 .ةالمسؤولات  في المقرالمسؤولین •
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  ما الذي یغطیھ ھذا الدلیل ١٫٢

یھدف ھذا الدلیل لتغطیة معظم جوانب إدارة وممارسات األمن التي ُیْعَتقد بصورة عامة أنھا ذات صلة 
 في المیدان، في معظم الطوارئ و اإلستنفار العاملة في حاالت ھادیةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجب

  . أنحاء العالم

وحین تكون ھناك نقطة .   في ھذا الدلیل بصورة متساویة العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیةلقد تمت تغطیة 
وفي جمیع الحاالت األخرى، فإن كل األقسام .  لكما تشیر إلى مجموعة محددة واحدة فقط، فإنھ یتم توضیح ذ

  .العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تشیر إلى كل 

ولكن فلن یكون معقوًال أو مفھومًا أن یتم .  إن ھذا الدلیل خاص باألمور األمنیة أكثر من أمور الصحة والسالمة
وبالتالي، فإن ھذا الدلیل یذكر التدابیر .  حریق مثًالإدارة األمن على نحو جید بدون اتخاذ التدابیر الوقائیة ضد ال

العناصر المسلمة األساسیة الوقائیة ضد الحرائق، وبعض قضایا الصحة والسالمة األخرى ذات الصلة بحمایة 
  .التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة العاملین في الدعویة و الجھادیة 

  ما الذي ال یغطیھ ھذا الدلیل ١٫٣

أو ممارساتھ التي تخص مواقع أو ثقافات أو أنواع معینة من العملیات األمن ي ھذا الدلیل جوانب إدارة ال یغط
وبدًال من ھذا، فھو یركز على الجوانب العامة التي قد تكون قابلة للتطبیق على مجموعة .  اإلنسانیة و اإلسالمیة
انت النقاط المعینة المذكورة في ھذا الدلیل تحتاج ومن المھم دائمًا التفكیر في إذا ما ك.  كبیرة من المواضیع

  . للتكییف حتى تناسب وضعًا معین

ال یھدف ھذا الدلیل لتغطیة جوانب الصحة والسالمة، باستثناء موضوعات قلیلة مختارة یمكن أن تشكل تھدیدات 
ور الصحیة أكثر المخاطر یلزم أن یكون القراء على درایة بأنھ في كثیر من الحاالت تشكل األم.  خطیرة للحیاة

  .ضد الحیاة، ومن ثم یلزم أن یتخذوا التدابیر االحتیاطیة تبعًا لذلكحدة 

  .ال یناقش ھذا الدلیل أمن أو حمایة السكان أو الالجئین أو األطفال المحلیین أو غیرھم من الفئات الضعیفة

ن ثم ال یأخذ في الحسبان االحتیاجات الخاصة ألولئك الذین ، وماإلنسانیة و اإلسالمیةھذا الدلیل موجھ للمنظمات 
  .البرامج اإلعماریة و التأسیسیة ي فونیعمل

فاستخدام الدلیل ال یحل محل الحاجة إلى تدریب .  واألھم من ھذا كلھ ھو أن ھذا الدلیل ال یمثل ضمانة لألمن
  . وقفات وإجراءات تطبق بحسب ما یتطلبھ كل م وخبرة وقدرة على الحكم، تالزمھا تجھیز مناسب

 العمل اإلنساني و اإلسالمي علىإذا كنت جدیدًا  ١٫٤

   المزایا والمخاطر

كما أنھ .  ، إن تمت تأدیتھ على نحو جید، ینقذ حیاة الكثیرین ویخفف من المعاناةالعمل اإلنساني و اإلسالميإن 
وفي نفس الوقت، ففي دول .  ة بالنسبة ألولئك الذین یقدمون المساعدات ومجزیتجربة حسبویةعادة ما یكون 

  .   المجال اإلنساني اإلسالمي العاملین في للعناصر  كثیرة توجد تھدیدات خطیرة

   ةیالمسؤول

 المستویات  على كافةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةوالعاملون في .  إن كل فرد مسؤول عن األمن
وھذا ألن األفعال .  مسؤولون عن عمل كل ما بوسعھم لضمان أمنھم الشخصي، وأیضًا أمن زمالئھم واآلخرین
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، واألعضاء في الجماعة أو التنظیمالتي یقوم بھا شخص ما یمكن أن یكون لھا تأثیر على أمن اآلخرین في نفس 
  .المنظمات األخرى، والسكان المحلیین

ولمساعدتھم في ھذه المھمة، .   مسؤولون عن ضمان أمن فریقھم ككل  في كافة المستویاتالمسؤولینكما أن 
یجوز أن یخولوا بعض الوظائف التي لھا عالقة باألمن أو یقبلوا المشورة من زمیل لھم متخصص في الشؤون 

  .  المسؤولبغي أن تكون على عاتقة تجاه أمن الفریق ینیالمسؤولبید أن .  األمنیة

  تقلیل المخاطر 

إن الراكب في السیارة .  لیس من الممكن القضاء على المخاطر تمامًا، ولكن عادة ما یكون من الممكن تقلیلھا
یقلل من المخاطر عن طریق ربط حزام األمان والتأكد من وجود سائق كفؤ، ولكنھ یعلم أنھ توجد بعض 

 أن یأخذوا بعض التدابیر الوقائیة لتقلیل المجال اإلنساني اإلسالميي وبنفس الطریقة، یمكن للعاملین ف.  المخاطر
وفي بعض الحاالت، وبغض النظر عن التدابیر .  المخاطر، ولكنھم ال یستطیعون أبدًا خفضھا لدرجة الصفر

  .الوقائیة التي یتم اتخاذھا، فإن المخاطر تظل مرتفعة

درء المفاسد و جلب  (ل موازنة بین المخاطر والفوائد عمالمجال اإلنساني اإلسالميیتعلم العاملون في 
وكانت ) على سبیل المثال، سینقذ حیاة الكثیرین(فإذا كانت الفائدة المحتملة من عملك عظیمة .  )المصالح

ولكن إذا كانت الفائدة .  المخاطرة صغیرة، فعندئذ من المحتمل أن تقرر المضي لألمام والقیام بھذا العمل
ذلك  (لة والمخاطرة كبیرة، فعادة ما تقرر عدم القیام بالعمل، حیث أنھ ال یستحق عناء المخاطرةالمحتملة ضئی

  .)یعود إلى التقدیر الشرعي للمسألة

، فإنك بحاجة إلى تعّلم كیفیة تقییم المخاطر، وتقییم الفائدة المجال اإلنساني اإلسالميبصفتك عامل جدید في 
وبصورة أساسیة فإن القدرة على عمل ھذه الموازنة .  ل الموازنة بین االثنینالمحتملة التي سیحققھا عملك، وعم

وأولئك الذین لدیھم خبرة قلیلة أو لیس لدیھم .  تأتي بالخبرة التي تكتسبھا بالعمل في مواقف غیر آمنة في المیدان
المھم بالنسبة للعاملین في من .   أو مشرفھم لتقییم المخاطر نیابة عنھممسؤولھمخبرة على اإلطالق یعتمدون على 

في كافة المستویات أن یقبلوا اإلشراف المناسب في الشؤون األمنیة، وأن یدعموا المیدان اإلنساني اإلسالمي 
 والمشرفون متمتعین بالكفاءة التامة على المسؤولینومن الحیوي أیضًا أن یكون .   في ھذه المھمةالمسؤولین

  .    فرقھمنیابة عنوإدارتھا تقییم المخاطر 

  اإلعداد للمواقف غیر المؤمنة

ینبغي علیھم المیدان اإلنساني اإلسالمي ینبغي على أولئك الذین على وشك الحصول على أولى خبراتھم في 
 ھذا وتنقسم عملیة اإلعداد إلى ثالث فئات.  َؤمَّنةویمكنھم عمل الكثیر إلعداد أنفسھم للعمل في المواقف غیر الُم

  :رئیسیة

  المھارات، ویقوم بتدریبك علیھا إلى أن تتمكن من عملھا بنفسك  یعلمكالتدریب •

، وعلى سبیل المثال عن دولة معینة وثقافة وموقف أمنى، وعن منظمتك وعن  تعطیك المعلوماتاإلحاطة  •
 على األرضالموقف اإلنساني و اإلسالمي 

    . على تعزیز أمنك للمساعدةالمعدات التي قد تحتاجھا، وذلكیوفر التزوید بالمعدات  •

 أنفسھم متاحین للتدریب واإلحاطة والتزود المجال اإلنساني اإلسالميمن الضروري أن یجعل العاملون في 
ال تتردد في طرح أیة أسئلة .  بالمعدات؛ وأن یقرءوا مواد التدریب واإلحاطة بدقة؛ وأن یتأكدوا من فھمھم لھا

إذا بدا أنھ قد تم تجاھل أي جزء من اإلعداد .   حیث أن ھذا قد ینقذ حیاتك– مسؤولیكعلى بما تكون لدیك ر
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ال تخف من .   المشغولون میالین لالختصارالمسؤولینقد یكون .  كمسؤولاألمني، قم برفع ھذا األمر إلى 
  .اإلصرار على الحصول على اإلعداد األمني السلیم

.   وكافة المعلومات األخرى المتعلقة باألمن التي قد تحتاجھا  أو كتیب أمني مدادك بدلیلینبغي على منظمتك إ
ولكنھ قد یكون مفیدًا ككتیب مرجعي، وللمساعدة في سد .  ، فلن یكون ضروریًا قراءة ھذا الدلیلي ھذه الحالةوف

  . اإلرشاد الذي یتم إعطاؤه لك فيكأیة فجوات قد تكون ھنا

  إذا كنت أكثر خبرة  ١٫٥

 في موقع غیر آمن، فإن التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةإذا كانت لدیك خبرة بالفعل في منظمة من 
  .علكِّرك بالنقاط التي تعرفھا بالفَذھذا الدلیل قد یقدم معلومات أو یقترح أفكارًا تكون جدیدة بالنسبة لك، أو ُی

  العمل اإلنساني و اإلسالميإذا كنت مجرد زائر لمیدان  ١٫٦
 العناصر و األفراد التي یواجھھا  نفس العدد من التھدیدات العمل اإلنساني و اإلسالميیواجھ الزائرون لمیدان 

من المھم جدًا أن تتأكد من أنك مستعد بصورة مالئمة لزیارتك، .   أكثرالذین یقع مقر عملھم ھناك، بل وأحیانًا
  .    ة عن أمنكالمسؤولومن أن شخصًا مناسبًا وكفؤًا ھو الذي یتولى 

   الكبار أو مستشاري األمن للمسؤولین ملحوظة  ١٫٧

قد یكون لمنظمتك سیاسات وممارسات أمنیة مناسبة في موضع التنفیذ، یحافظ .  إن ھذا الدلیل یھدف لمساعدتك
 على معاییر أمن المسؤول أو في المقر العمل اإلنساني و اإلسالمي العاملون في میدان العناصر و األفراد فیھا 
 المقارنة، أو للتحقق مرة أخرى من أنھ لم إذا كانت الحال كذلك، فقد ترغب في استخدام ھذا الدلیل لمجرد.  عالیة

  .    یتم إغفال أي شيء

وربما .  ومن جھة أخرى، ربما تكون منظمتك مدركة أنھا بحاجة إلدخال تحسینات كبیرة على إدارة األمن فیھا
لك، إذا كان األمر كذ.  یظھر العدد الضخم من اإلجراءات المتضمنة في ھذا الدلیل محبطًا بل وحتى غیر واقعي

  :     ْشِعرك التعلیقات التالیة باالطمئناننتمنى أن ُت

 وفي –ینبغي تكییف محتویات ھذا الدلیل .  لیست كل اإلجراءات ضروریة لكل المنظمات أو لكل المواقع •
 .  من أجل اإلیفاء باحتیاجاتك المعینة–بعض األحیان اختصارھا 

ت ومستشاري التدریب ھما اثنان من مصادر حیث أن منظما.  المساعدة متاحة، إذا كنت بحاجة لھا •
  .المساعدة الممكنة 

للتأكد "  تغییراتمسؤول"إذا كانت ھناك حاجة إلدخال الكثیر من التغییرات في منظمتك، ربما تفكر في تعیین 
 للقیام  اآلخرینالمسؤولینومن شأن ھذا أن یعطیك الوقت الكافي أنت وكبار .  من أن التحسینات قد أجریت

  .  امكم الطبیعیةبمھ

 عناصر  ما یلزم من یدعم اإلدارة األمنیة الجیدة ویخصص لھا  التنفیذي أو مجلس اإلدارةالمسؤولإذا كان  •
 .  اقض بعض الوقت لتحصل على التزام من جانبھم.  وموارد، فإن مھمة تنفیذھا تصبح أكثر سھولة

فحیاة األفراد معرضة للخطر .   تدیر األمن على نحو جیدنأ كان بوسع منظمتك وأخیرًا، اسأل نفسك إذا •
ألموا بمدى األجر و المثوبة التي یمنحھا لھم رب  بعملھم على نحو أفضل إذا عناصركوسوف یقوم .  ھنا

 .، مما یؤدي إلى تقدیم مساعدة أفضل ألولئك الذین یحتاجونھاالعالمین، فإنھ ال یضیع أجر عامل أبدا
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 للمسائلة الشرعیة إن إخفاق اإلدارة في التطرق للمخاطر األمنیة أو الصحیة ومخاطر السالمة یمكن أن یعرضك
 من الرقابة الدنیویة، فتیقن بأن ت، و إذا ما صادف أن أفلتالجھات الشرعیةمن قبل جھات اإلختصاص في 

اعسك عن أخذ األسباب الصحیحة، لن یمر ارتكابك للخطأ المقصود أو استھتارك بأمن األفراد و الجماعات و تق
     .مرور السالم بین یدي رب األرباب العلیم الحكیم السمیع البصیر

  ھل أحتاج حقا لدلیل بھذا الحجم؟ ١٫٨

  . ینبغي اإلبقاء على اإلدارة األمنیة في أبسط صورة ممكنة لھا، لكن توجد مسائل عدیدة ینبغي أخذھا في الحسبان

وإذا كان األمر كذلك، فإن ھذا الدلیل سیكون .   بكتیب أو دلیل أمني یلبي احتیاجاتك دكینبغي على منظمتك أن تم
ال تستخدم إال األقسام التي تراھا مفیدة لك وذات الصلة بمنظمتك وموقفك، وقم .  مفیدًا كدلیل مرجعي إضافي

  .بتكییفھا بحسب الحالة

 في إعداد المسؤولینَسھِّل األمر بالنسبة لكبار  لم یكن لدیك أي دلیل أمني، فإن الغرض من ھذا الدلیل ھو أن ُیإذا
ومن المتوقع أیضًا أن یساعدھم على تصمیم السیاسات .  كتیب أمني بالحجم والتفاصیل المناسبة لمنظمتھم

لتقدیرھم، مسألة متروكة جاز ھذا العمل فھي أما مسألة كیفیة إن.  واإلجراءات والخطط األمنیة ذات الصلة
  .   وسیكونون بحاجة الختیار بعض المواد الموجودة في الدلیل وتغییرھا وتكییفھا واإلضافة إلیھا

 التي یمكن أن تدخلھا على الطریقة التي یتم بھا إدارة األمن، أو  الفوریةوأخیرًا، ربما توجد بعض التحسینات
ال تدع التغییرات التي تستغرق وقتًا .  لعملھمالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة داد الطریقة التي یتم بھا إع

  .طویًال تمنعك من إدخال تلك التحسینات الفوریة في أسرع وقت ممكن

  كیفیة استخدام ھذا الدلیل ١٫٩

في سیاساتھا  على إعادة التفكیر التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةیھدف ھذا الدلیل إلى مساعدة 
 الذین یتحملون مسؤولیات أمنیة في استخدام الدلیل بأكملھ، المسؤولینربما یرغب كبار .  وإجراءاتھا األمنیة

  . لمساعدتھم على تصمیم سیاسة أمنیة، أو كتیب أمني إلى غیر ذلك من اإلجراءات لمنظمتھم

اعدة التي یمكن الحصول علیھا بسھولة وقد یفضل مستخدمون آخرون استعمال ھذا الدلیل كمرجع، لتوفیر المس
ننا، فإن الدلیل بھ عدة طرق للعثور اذھأوحین نضع ھذا في .  فیما یتعلق بموضوع معین في حالة الحاجة لھا

  :على الموضوع الذي تبحث عنھ

 .جدول محتویات •

 .مراجع وروابط بداخل النص •

    



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 10 }فاهللا خیر حافظا و ھو أرحم الراحمین{

   مقدمة لألمنمقدمة لألمنمقدمة لألمن   ...٢٢٢

 ؟أمن األفرادما ھو  ٢٫١
 التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةھو حمایة األفراد العاملین في  األمن ألغراض ھذا الدلیل، فإن

  . و اإلعتداءوموجودات تلك المنظمات ضد أعمال العنف والسرقة
  ؟ مھماألمنلماذا  ٢٫٢

 وممتلكاتھا والجھادیةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة إن الحوادث األمنیة الخطیرة تعرض األفراد العاملین في 
عناصره و یرغب في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة من أجل حمایة حیاة سوأي صاحب عمل مسؤول .  للخطر
  .الجماعة أو التنظیم، وحمایة موجودات أفراده

دیم كما أن الحوادث األمنیة الخطیرة أو غیر المتوقعة ُتَعرِّض عملیة تقدیم المساعدة للخطر، مع خطر الحد من تق
 العاملون في العناصر و األفراد إذا كان .   للسكان المحتاجین أو إیقافھااإلنسانیة و اإلسالمیةالمساعدات 

العمل ( وظیفة  ُمَؤمَّنین، فإنھم یصبحون قادرین على القیام بالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة
  .   من یحتاجونھا أكثر فاعلیة في تقدیم المساعدات إلى)الحسبوي و الدعوي

  طرق لألمن ٢٫٣

  القبول 

زال توال .    تعتمد تقلیدیًا في أمنھا على النوایا الحسنة للسكان المحلییناإلنسانیة و اإلسالمیة  كانت المنظمات
المحلیون یدعمون العمل الذي تقوم بھ فإذا كان السكان .   حیثما كان ذلك ممكنًاةالمفضلالطریقة  ي ھهھذ

 في منطقتھم، فلن یقوموا بتھدیدھا، بل على العكس سوف التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة
  . عتمد على القبول من جانب السكانت ا، حیث أنھ"القبولطریقة "باسم طریقة  الهْعَرف ھذُتوعادة ما .  یساعدونھا

قدر كبیر من الوقت في االستماع للناس بھذا القبول یترتب علیھم قضاء لمنظمات ا عناصر و أفراد ىیحظلكي و
وقد .  المحلیین، وتوضیح دورھم للقادة والسكان المحلیین، سواء بطریقة مباشرة أو عن طریق وسائل اإلعالم

 التي تشكل نسانیة و اإلسالمیةاإل بشأن الوصول إلى المناطق المحتاجة؛ توضیح المبادئ  یتضمن ھذا التفاوض
  .  األساس لعملھم؛ واالستجابة للشائعات أو االتھامات فور تواترھا

   الحمایة

، فھي تحتاج على اإلنسانیة و اإلسالمیة حین یوجد ھناك دعم محلي واسع النطاق للمنظمات ومن ثم، فحتى 
ویتم تقریر .  ابیر الحمایة الشائعة البوابات، الحراس، األقفال والخزائنومن ضمن تد.  األقل لبعض الحمایة

  . معاییر أخرى للحمایة وفقًا للتھدید في كل حالة محددة

، فإن األمر یتطلب درجة أعلى من الحمایة إذا اإلنسانیة و اإلسالمیةوعندما ال یتوفر دعم محلي كامل للمنظمات 
 ما إذا كان ینبغي إیقاف العمل، سواء بصورة المسؤولینحالة، فعادة ما یدرس وفي ھذه ال.  كان للعمل أن یستمر

  .  مؤقتة أم دائمة

.   ال تكون صادرة من المجتمع المحلي على اإلطالقاإلنسانیة و اإلسالمیة للمنظمات قد تنشأ بعض التھدیدات 
وقد تتضمن أیضًا .  ض أو البراكین أو الفیضاناتوقد تتضمن ھذه التھدیدات المخاطر الطبیعیة مثل األمرا

، التي قد المنظمات اإلرھابیة الدولیة و األممیة أو اإلقلیمیة من الیھود و النصارى و من شابھھمالھجمات من 
التجمعات و یكون صانعو القرارات فیھا بعیدین أو حتى في بلد آخر، ویقومون بالتخطیط ألعمال العنف ضد 
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وإذا كان األمر كذلك، فإن تدابیر الحمایة .   وغیرھا من المنظمات ألساب سیاسیةالمیة والجھادیةالتنظیمات اإلس
  .ستتطلب أخذ ھذه التھدیدات في الحسبان

   الردع

وھي تردع .   والقوات المسلحةاألمن ھو طریقة أخرى لألمن تستخدمھا بعض المنظمات، وال سیما إن الردع 
اإلنسانیة و إال أن ھذا لیس خیارًا متاحًا للمنظمات .  لھجوم عن طریق التھدید باالنتقام ضد أي شخص یھاجمھاا

.  ، أو حتى التھدید بالھجوم مسلم أو معاھد و ذمي، التي تمنعھا مبادؤھا من مھاجمة أي شخصاإلسالمیة
 بحراس مسلحین، وفي اإلسالمیة والجھادیةالتجمعات و التنظیمات واالستثناء الوحید الممكن ھو حین تستعین 

إن الحارس الذي یحمل .  ا وممتلكاتھاعناصره و أفرادھأسوأ الظروف حین ال توجد أي طریقة أخرى لحمایة 
 استخدام الردع اإلنسانیة و اإلسالمیة وھي الطریقة الوحیدة التي تتیح للمنظمات ھو نوع من أنواع الردع،سالحًا 

  .    ریقة شرعیةبط

  تفكیر طویل األمد

 أن یضعوا في أذھانھم التأثیر طویل األجل لقراراتھم التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةو مسؤولیحاول 
م وممتلكاتھم، وفي نفس الوقت االلتزام بالمبادئ عناصره و أفرادھوھم یھدفون إلى ضمان سالمة .  على األمن

، مع إقامة العالقات الجیدة مع السكان المحلیین، مع تقریب الیوم الذي تنتھي فیھ الحاجة اإلنسانیة و اإلسالمیة
  .   للمساعدات الخارجیة

  المخاطرة والتھدید والضعف ٢٫٤

  : والتھدید والضعف بتعریفھم على النحو التاليقد یكون من المفید التمییز بین المخاطرة 

  على منظمتك أو ممتلكاتكوھو خطر علیك أو: التھدید •

 تعرضك لتھدید معین   وھو مستوى:الضعف •

  احتمال مواجھة تھدید ما وتأثیره: :المخاطرة •

إن م دى تعرض ك ل ذلك التھدی د یتوق ف عل ى عوام ل مختلف ة منھ ا          .  وعلى سبیل المثال، قد یوج د تھدی د بال سرقة            
ات الثمینة المتوافرة لدیك؛ وما إذا كان اللصوص المحتملون یعرفون عنھا ش یئًا؛ وم ا إذا   مقدار األموال أو الممتلك  

كان جیرانك سیقومون بتحذیرك من احتمال السرقة في المنطقة؛ وما إذا كان لدیك أقفال وخزائن محكمة؛ وم ا إذا     
ة عل ى ك ال م ن م ستوى     ویتوق ف الخط ر ال ذي س تتعرض ل ھ م ن ال سرق       .  كان لدیك حراس من ذوي الكف اءة؛ إل خ   
  :وأحیانًا یتم التعبیر عن ھذا في العالقة التالیة.  التھدید، ومستوى تعرضك لذلك التھدید

  الضعف × التھدید = المخاطرة 

قد ال تكون قادرًا على عمل أي شيء حیال مستوى التھدید الذي من حولك، ولكن ربم ا ك ان بوس عك عم ل الكثی ر        
  :رئیسیتینلتقلیل مستوى ضعفك بطریقتین 

وعلى سبیل المثال عن طریق القیادة ببطء، تحسین األقف ال، أو إدخ ال نظ ام    (تقلیل فرص وقوع حادثة ما   •
 )مراقبة الجیران للمنطقة

  ).مثل ارتداء أحزمة األمان بالسیارات، أو تقلیل السیولة في الخزنة(تقلیل تأثیر حادثة ما  •
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ر من أن یصبح التھدید حقیقة ومن ثم یكون لھ تأثیر خطیر وعن طریق تقلیل مدى التعرض، تقوم بتقلیل الخط
  .   إن جزءًا كبیرًا من اإلدارة األمنیة الجیدة یتوقف على تقلیل الضعف بكل طریقة ممكنة.  علیك

  تعریفات ٢٫٥

  :ألغراض ھذا الدلیل، فإن المصطلحات التالیة تعّرف على النحو التالي

 لتقییم االحتیاجات اإلنسانیة و اإلسالمیة والحریة للمنظمات الوصول: العمل اإلنساني و اإلسالميمساحة 
    . وتلبیتھااإلنسانیة و اإلسالمیة

  . وموجوداتھا من العنف والسرقةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةحمایة األفراد العاملین في : األمن

اإلنسانیة و  اتمنظمالمناء في األق علیھا اإلدارة العلیا ومجلس  توافھي وثیقة قصیرة : السیاسة األمنیة
  .  ومبادئھا فیما یتعلق باألمنللجماعة أو التنظیم، وھي تحدد النھج العام اإلسالمیة

العناصر المسلمة ي سیتم تطبیقھا من قبل كل ھو عبارة عن دلیل یقدم إجراءات األمن العام الت: : الدلیل األمني
  .، ولكنھ ال یتضمن إجراءات خاصة بموقع معینالدعویة و الجھادیة 

ھي وثیقة قصیرة تقدم معلومات وإجراءات أمنیة خاصة بمنطقة محددة، ال تظھر في الدلیل : الخطة األمنیة
  . منفصلة لكل موقع میداني على حدةوعادة ما یتم إعداد خطة أمنیة.  األمني

 أو موجوداتھا التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفرادوھي حادثة تھدد : الحادثة األمنیة
  . بأعمال عنف أو سرقة، أو تؤدي إلى أعمال عنف فعلیة أو سرقة ضدھم
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   المباني واألمنالمباني واألمنالمباني واألمن   ...١١١أأأ

 أن ُتَحسِّن بصورة كبیرة م ن أم ن مب اني مكاتب ك وم ستودعاتك      یمكنك من خالل التنبھ إلى بعض التفاصیل الھامة    
 ل ن  التجمع ات و التنظیم ات اإلس المیة والجھادی ة     ال یوجد أي مبن ي آم ن بالكام ل، كم ا أن معظ م        .  وأماكن إقامتك 

وب دًال م ن   .  ترغب في العیش والعمل في مبنى ُمَحصَّن تح صینًا كثیف ًا باس تثناء ف ي الظ روف واألح وال الق صوى             
ذلك، فإنھ غالبًا ما یك ون م ن المف ضل االخ تالط م ع المجتم ع المحل ي، وف ي نف س الوق ت ی تم اتخ اذ ت دابیر وقائی ة                     

إن كل وضع یختلف عن اآلخر، وھي تتطلب الحكم ال دقیق م ن جان ب    .  مبانیك آمنة بأكثر قدر ممكن حذرة لجعل   
  . ذي الخبرةالمسؤول

  :  ھذا وتتضمن العوامل التي ینبغي أخذھا في االعتبار عند اختیار المباني ما یلي

  الموقع العام

 لك اإلخالء المحتملة؟ ھل ھو قریب من طرق المواصالت الھامة بالنسبة لك، بما في ذلك مسا •

حیث أن النقطة أو االثنتین یمكن (ھل یمكن دخول المبنى من نقاط متعددة، أم من نقطة واحدة أو اثنتین؟    •
 )أن تكون أكثر سھولة في مراقبتھا

ھل موقعھ في منطقة غیر بارزة، أم في منطقة الفتة لالنتباه؟  أیھما أكثر إف ادة ونفع ًا ألمن ك، ف ي الوض ع         •
   الحالي؟

 ھل یتم تغاضي المبنى الخاص بك؟  ھل لھذا أھمیة في الظروف الراھنة؟ •

اب ق عل ى الجنب ات    (ھل مسالك الوصول إلى المبنى خالیة من األماكن التي یمكن للن اس أن یختبئ وا بھ ا؟       •
 ).والشجیرات حول مقار اإلقامة قصیرة ومنخفضة

 الغاز محكمة اإلغالق؟ ھل صنادیق اإلمداد الخارجیة بخدمات الكھرباء والھاتف و •

 أو غیرھا من المشاكل؟ إذا كانت الحال ك ذلك، فھ ل   ھل المبنى في منطقة عرضة للفیضانات أو الزالزل   •
 ھو محمي ضد ھذا كلھ؟

 )على سبیل المثال، منشآت المجاري أو النفایات(ھل توجد أیة مخاطر صحیة في المنطقة؟  •

 دلع، فھل یحتمل أن یكون المبنى معرضًا لنیران مباشرة؟لو كانت األعمال القتالیة ستن •

عل  ى س  بیل المث  ال، ثكن  ات ع  سكریة أو ش  رطیة؛ مكت  ب ح  زب    (ھ  ل المبن  ى قری  ب م  ن موق  ع ح  ساس؟     •
إذا كانت الحال ك ذلك، فھ ل س یكون األم ر محرج ًا لمنظمت ك       ).  سیاسي؛ منزل أحد الساسة البارزین، إلخ   

س وبین ذلك الموقع الحساس؟  وإذا كان العنف سی ستھدف موقع ًا قریب ًا،    أن یتم الربط بینھا في أذھان النا    
 .فكر في ما إذا كان ذلك سیؤثر على المبنى

 ) على سبیل المثال، مخزن وقود(ھل المبنى قریب لموقع خطیر؟   •

  األمن الفعلي للمبنى 

 ھل الجدران قویة بما یكفي لتصمد أمام التھدیدات المحتملة؟  •

 ة بقضبان حدیدیة؟ھل النوافذ مزود •
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 .  ھل األبواب قویة؟  افحص األقفال، المفاصل، القضبان •

ال صعوبة ف ي تخطی ھ؟  ھ ل م زود بأس الك ش ائكة؟  ھ ل         /ھل یوجد حائط حول المبنى؟  ما مقدار ال سھولة   •
یحت اج ألس  الك ش ائكة، أم ھ  ل م ن ش  أن ذل ك أن ی  وحي برس الة خاطئ  ة لل سكان المحلی  ین؟  ھ ل البواب  ات         

 مكن للحراس أن ینظروا من خالل البوابة دون فتحھا؟قویة؟  ھل ی

 ھل یتعذر الوصول إلى األسطح من الخارج؟ •

 ھل توجد إضاءة كافیة، داخلیًا وخارجیًا؟ •

 ؟ ھل یوجد مكان مناسب لوضع خزینة  •

لقتالی ة ف ي المنطق ة المج اورة؟      ، في حالة السطو المسلح أو الھجوم أو األعم ال ا ھل توجد مالجئ مناسبة     •
وأحیان  ًا تك  ون غرف  ة  .  یف  ضل أن یك  ون الملج  أ خل  ف ج  دران س  میكة وبعی  دًا ع  ن نط  اق رؤی  ة أی  ة ناف  ذة    

 ). للحصول على المزید من التفاصیل حول المالجئ٣٣راجع ملحق .  (مركزیة أو دھلیز داخلي مناسب

 ھل یوجد مخزن للمقتنیات الثمینة؟ •

   ھل یوجد جھاز إنذار •

ھل توجد تدابیر سالمة كافیة ضد الحرائق، مثل أجھ زة اإلن ذار م ن ال دخان، أجھ زة إن ذار م ن الحرائ ق،             •
 )    لإلطالع على إجراءات السالمة من الحرائق١٢راجع ملحق (مسارات نجاة أولیة وثانویة؟  

 ھل المنشآت الكھربائیة سلیمة وآمنة؟ •

   النتظار السیارات، وھل ستكون تلك السیارات آمنة؟ھل توجد أماكن كافیة •

 إذا كان ھناك تھدید بالسیارات المفخخة، ھل توجد مسافة كافیة من المبنى إلى منطقة انتظار السیارات؟ •

، فك  ر ف  ي بع  ض الت  دابیر الوقائی  ة مث  ل الح  واجز     إذا ك  ان ھن  اك أي تھدی  د ب  أي ن  وع م  ن أن  واع القناب  ل      •
وف ي مث  ل ھ  ذه الح  االت،  .   لوص  ول ال  سیاراتاألم ن یة، طبق  ات الزج  اج اآلم ن للنواف  ذ، مراقب  ة  الخرس ان 

 . ینبغي الحصول على إرشاد من خبیر متخصص حول الحمایة من تھدیدات القنابل

ما ھي التحسینات التي ستحتاج إلدخالھا قبل أن یصبح المبن ى آمن ًا لالس تخدام بم ا فی ھ الكفای ة؟  وم ا ھ ي                  •
 الزمنیة التي ستستغرقھا تلك التحسینات؟  وما ھي التكلفة؟  وعلى س بیل المث ال، ھ ل س تكون ھن اك        الفترة

 حاجة لوضع طبقات الزجاج اآلمن على النوافذ؟  ھل تحتاج أیة جدران للتقویة حول الملجأ؟  

 كم عدد الحراس الذین سیكونون الزمین؟  ھل یوجد ملجأ لھم؟  •

  البنیة التحتیة المحلیة

 ي حالة الطرق التي تؤدي إلى المبنى؟ما ھ •

  الذي ستحتاجھ؟   ھل یمكن االعتماد على اإلمداد الكھربي؟  إن لم یكن كذلك، فما ھو حجم الموّلد •

 ھل یمكن االعتماد على إمداد المیاه؟  إن لم یكن كذلك، فھل ستحتاج لتركیب نظام میاه خاص بك؟   •
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  ترتیبات استقبال الزائرین

  یكون من السھل مراقبة الزائرین؟س أن ینتظروا فیھ؟  ھل ھل یوجد مكان یمكن للزائرین  •

  أین سیكونون وكم عدد الذین ستحتاجھم؟– االستقبال عناصر و أفراد •

 ھل یمكن رؤیة الزائرین قبل فتح البوابة أو الباب؟ •

 َبل الزائرین؟متاحة للوصول إلیھا من ِقما ھي المنطقة التي ینبغي أن تكون  •

 ھل ستكون ھناك حاجة لمرافقة الزائرین بداخل المبنى؟  •

 ھل ستكون ھناك حاجة لشارات ھویة للزوار؟ •

  لتحدید ساعات معینة للزائرین؟ حاجةھل ستكون ھناك •

 ریط في األمن یجعل الزائرین یشعرون أنھم مرحب بھم بدون التف: التوازن الصحیح بین األمن والمجاملة •

 .موقع غرف االجتماعات •

  ھویة المالك 

من ھو المالك؟  ھل ھو، أو ھي، موث وق ب ھ ویتمت ع ب سمعة طیب ة؟  ھ ل ل ھ أو لھ ا ص الت ینبغ ي علی ك أن              •
 تكون على درایة بھا؟  
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   نقاط التفتیشنقاط التفتیشنقاط التفتیش      ...٢٢٢أأأ

والكثیر من نقاط التفتیش تؤدي غرضًا مشروعًا، .   على نطاق واسع في العدید من البلدانخدم نقاط التفتیش ْسَتُت
لكن البعض اآلخر منھا لیس لھا أي غرض آخر غیر .  على سبیل المثال، الحیلولة دون دخول األسلحة للمنطقة

ثال  أو السرقة أو العنف، وعلى سبیل المكما أنھ یتم استخدام بعض نقاط التفتیش كغطاء لعمل الكمائن .  المضایقة
  .      َبل قطاع الطرق أو الجنود غیر النظامیینمن ِق

وقد تختلف أفضل .  على كیفیة التصرف في نقاط التفتیشالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ینبغي تدریب 
  :ولكن عادة ما تكون النقاط التالیة نافعة ومفیدة.  طریقة من موقف آلخر

قم بعمل ھذا بحذر وحرص، .   أو مغادرتھا، اخطر القاعدة بالالسلكي مافتیشمن نقطة تعند االقتراب  •
 . تستخدم الالسلكيأنت وعلى مسافة بعیدة بما فیھ الكفایة من نقطة التفتیش لتجنب رؤیتھم لك و

ادر الالسلكي إلى مستوى الصوت المنخفض أو قم بفصلھ تمامًا، لتجنب أن یجذب االنتباه في نقطة  •
 .التفتیش

ھل یبدو كل شيء طبیعیًا؟  .  حظ نقطة التفتیش من على بعد، دون أن تتوقف، لتفھم ما الذي یدور ھناكال •
 أم ھل توجد دالئل على وجود مشكلة ھناك؟ 

إذا شككت في احتمال وجود مخاطر أعمال عنف أو غیرھا من المشاكل الخطیرة، قم بالدوران وقد  •
 . لمكان، إذا كان من األمان أن تفعل ذلكالسیارة على نحو ھادئ وواثق مبتعدًا عن ا

 .ینبغي على كافة الركاب أن یخلعوا النظارات الشمسیة قبل الوصول إلى نقطة التفتیش •

 . مثل ھذه المقتنیات الثمینة، إذا كان ھذا ممكنًامعمن األفضل أال تسافر .  اخف المقتنیات الثمینة عن النظر •

ابیح األمامیة، واترك األنوار الجانبیة فقط مضاءة، وفي نفس الوقت إذا كان ذلك في اللیل، قم بإطفاء المص •
 . قم بإضاءة الضوء الداخلي حتى یتسنى لنقطة التفتیش أن ترى ركاب السیارة

 .  اقترب من نقطة التفتیش ببطء وقف على بعد عدة أمتار من الحاجز •

 .ب منك الخروج منھاَلْطابق بداخل السیارة ما لم ُی •

حیث أنھ حتى تحریك یدیك لفك حزام األمان یمكن أحیانًا أن یفسر على أنك .  حركات فجائیةال تقم بأیة  •
 . لذا أعلن عما تفعلھ قبل أن تفعلھ وتحرك ببطء–تحاول الوصول إلى سالح ما 

ِلب من شخص واحد الخروج من السیارة، وعلى سبیل المثال لیدخل لمكتب ما لفحص أوراقھ، فكر إذا ُط •
 .ن أكثر أمانًا أن یرافقھ شخص آخرفي ما إذا كا

 . رحلتك والسیارة وكل شيء فیھاعن كن مستعدًا للرد على أیة أسئلة حول ركاب السیارة، و •

ینبغي ترشیح شخص واحد لتولي الحدیث نیابة عن بقیة ركاب السیارة، ما لم توجھ األسئلة بصورة  •
 . مباشرة لشاغلي السیارة اآلخرین

تعامل مع .  أسلوبك وطریقتك ودودة ومجاملة للغایة، ولكن دون المبالغة في التوددمن المھم جدًا أن یكون  •
َسھِّلوا مملة یلزم إنجازھا، ومن المحتمل أن ُیوظیفة أمامھم حیث أن .   على أنھم بشراألمنالجنود أو رجال 

راف الحدیث قلیًال، ربما إذا كان مناسبًا، یمكنك أن تبادلھم أط.  األمور بالنسبة لك إذا أظھرت اھتمامًا بھم
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، كن حازمًا ورافضًا ولكن )مثل إعطائھم ھدیة ما(إذا طلبوا منك عمل أشیاء غیر صحیحة .  حول أسرتھم
 .بأدب، استعن بروح الدعابة الرقیقة، إذا كان ھذا مناسبًا

نسخ كن مستعدًا إلظھار أیة وثائق ذات صلة بما في ذلك الوثائق الخاصة بالسیارة، والتصاریح، و •
إذا كان ھذا ممكنًا، تجنب إظھار جواز سفرك األصلي، لتجنب .  جوازات السفر وبطاقات تحدید الھویة

قد یكون من المفید أن تحتفظ .   ولكن في بعض الحاالت قد یكون الجواز األصلي مطلوبًا–تعرضھ للسرقة 
 .دون أن تسلمھاببطاقة تحدید الھویة خاصتك في سلسلة حول عنقك حتى یتسنى لك أن تظھرھا 

نوایا عدائیة، فقد یكون من المعقول أن تبقي على ذات كون تإذا ساورتك الشكوك في أن نقطة التفتیش قد  •
كافة األبواب، بما في ذلك باب البضائع، مغلقة، مع رفع زجاج النوافذ إلى ما یزید عن النصف، ولكن ھذا 

، لذا األمنْغِضب الجنود أو رجال ھذا قد ُیولكن في بعض الظروف األخرى، فإن .  یتوقف على الظروف
 . یلزم اللجوء إلى تقدیرك وحكمك فیما یتعلق بأفضل مسار تسلكھ في ھذا الصدد

یرجع إلى التقدیر الشخصي للفرد أو المسؤول األمني في (تفتیش السیارة إذا أصروا على ذلك اسمح لھم ب •
 ).توجیھاتھ العامة

ال تحمل أیة وثائق حساسة إذا كان .   في عملھاوثائق حساسة یجب على بعض المنظمات أن تستخدم  •
إذا كان لزامًا علیك أن تحملھا، وإذا تم تفتیشك، ربما تحاول أن تصر على عدم .  بمقدورك تجنب ھذا

النظر كیال لذا حاول أن تحفظ الوثائق بعیدًا عن .  ولكن إذا ھددوك، سیجب علیك أن تذعن.  رؤیتھم لھا
 . تجذب االنتباه

یرجع إلى التقدیر الشخصي للفرد أو المسؤول األمني في ( السالح، امتثل بھدوء لتعلیماتھمإذا تم تھدیدك ب •
 ).توجیھاتھ العامة

 .عند مغادرتك لنقطة التفتیش، قم برفع صوت الالسلكي وابلغ القاعدة أنك قد عبرت نقطة التفتیش •

وعندئذ فمن المحتمل أن یقوم بالتفاوض .  قائدة الفریق/د إلى القاعدة وابلغ قائدإذا لم یسمح لك بالمرور، ع •
 . ذات الصلة من أجل استئناف حریة الحركة في المنطقةالجھات المسؤولةمع 

 عناصر و أفرادْطَلب من عادة ما ُی.  قم بتبني سیاسة واضحة فیما یتعلق بإعطاء توصیالت مجانیة •
 إعطاء توصیالت مجانیة للجنود في نقاط التفتیش، سواء كانوا سالمیة والجھادیةالتجمعات و التنظیمات اإل
 إعطاء مثل ھذه التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةتحظر معظم .  مسلحین أم غیر مسلحین

تأكد من أن الجمیع یعرفون كیف یستجیبون في مثل ھذه الحاالت وأیضًا .  التوصیالت لألفراد العسكریین
 .  وإذا لزم األمر، كن مستعدًا للعودة.  في الحاالت التي یصاب فیھا أحد الجنود ویحتاج لمساعدة طبیة
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   إجراءات القوافلإجراءات القوافلإجراءات القوافل   ...٣٣٣أأأ

ویمكن أن یكون ھذا مستحسنًا إذا كانت السیارات الفردیة .   ھي مجموعة من السیارات التي تسافر معًاالقافلة 
 رجال وإذا كان ذلك مطلوبًا ومناسبًا، فقد یرافق القافلة .  السرقة أو أعمال العنفتتعرض لمخاطر أكبر من حیث 

 تجنب الحاجة لمثل ھذه التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةوعادة ما تحاول .   أو قوة عسكریة األمن
 أم من القوات العسكریة بسبب المخاطر التي قد یمثلھا ھذا األمر من حیث األمن كانت من القوة المرافقة سواء

 مع وبدًال من ذلك، فإن ھذه المنظمات تعتمد على التفاوض .  التفریط في استقاللیتھا في نظر السكان المحلیین
الشرعیة بتوفیر األمن للمنطقة بأسرھا ولیس الزعماء المحلیین، وفي نفس الوقت تفضل أن تقوم قوات األمن 

  .طریق معین فقط

وربما تعمل قائمة المراجعة التالیة لتحث على مراعاة .  ینبغي تكییف إجراءات القوافل تبعًا للظروف المحلیة
  :ة األخرى التي یلزم دراستھاالمسؤولبعض القضایا 

 ترتیبات االتصاالت •

 فوا إذا تعرضوا إلطالق النیران؟كیف ینبغي للسیارات وركابھا أن یتصر •

 ما الذي ینبغي عملھ في حالة الحوادث أو الحوادث الطفیفة أو اإلصابة أو التعطل؟ •

 نقاط التفتیش والمتاریس •

 تحدید ھویة السیارات •

 ) سیارات یمكن إدارتھا بسھولة٦ إلى ٤من (عدد السیارات  •

 أمر السفر •

 المسافات بین السیارات  •

 ر على الطرقصالحیة السیارات للسف •

 المعدات لكل سیارة على حدة •

 الوثائق المطلوبة •

 ما ھو عدد مرات التوقف لفحص الحموالت واإلطارات؟ •

 قائد القافلة عادة ما یكون في السیارة األمامیة   •

 مساعد قائد القافلة عادة ما یكون في السیارة الخلفیة •

 .  السیارات البطیئة في األمام، السیارات السریعة خلفھا •

 سیر كل السیارات بسرعة السیارة التي تتبعھا ت •

 السرعة •

 التوقفات •



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 20 

 .اترك في المكتب نموذج تصریح السفر یبین المسارات المخططة والبدیلة وأوقات الوصول المتوقعة •

 . واخطر نقاط التفتیش مسبقًاالجھات المسؤولةابلغ  •

 قافلة قبل وصولھا؟ھل ھناك حاجة إلرسال مجموعة لفحص خط السیر واإلعداد الستقبال ال •

 االتصال بقوات األمن في وحدة الحراسة، إذا كان ذلك واجبًا للتطبیق •

 السماح بالكثیر من الوقت •

  . بالكامل حول إجراءات القافلة وخطتھاالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ینبغي إحاطة كل  •
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   التجنب والمنعالتجنب والمنعالتجنب والمنع: : : الفسادالفسادالفساد   ...٤٤٤أأأ

.  ویكون ھذا واضحًا في حالة السرقة أو االحتیال، وھما نوعان من أنواع الفساد.   یھدد األمنیمكن للفساد أن 
  .  ونفس الشيء ینطبق في حالة األنواع األخرى من الفساد مثل إعطاء الرشاوى، مع أنھ یكون أحیانًا أقل وضوحًا

  : أي نوع من الفساد یعرض إلى

   لمحلیین فقدان النوایا الحسنة من السكان ا •

 .فقدان األمانة في العالقات بین الزمالء أو المنظمات، ومن ثم فقدان مصداقیة المعلومات عند التداول بھا •

فقدان الثقة بین الزمالء أو المنظمات، ومن ثم فقدان الحلفاء الذین یمكن الوثوق فیھم عندما تدق أجراس  •
 .الخطر

العناصر المسلمة   من، وعادة ما یكونونالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ى الضغط واإلجھاد عل •
    بصورة خاصة ) األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر( الوطنیین  الدعویة و الجھادیة 

. 

  : الفساد ما یليوتتضمن األسباب التي تدعو إلى تجنب أي نوع من 

یرجع (انون في البالد التي یعملون بھا للقباالمتثال عادة ما تكون ضد القانون، وعمال اإلغاثة ملزمون  •
 ).إلى التقدیر الشخصي للفرد أو المسؤول األمني في توجیھاتھ العامة و الشرعیة

ني للخدمات التي یحق لھم الفساد ھو شيء یؤذي الفقراء أحیانًا وذلك بحرمانھم من الوصول الحر والمجا •
 .الحصول علیھا

 تقدم المساعدات المجانیة للناس الذین یحتاجون إلیھا، ومن التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةإن  •
 .الخطأ أخالقیًا بالنسبة للمسؤولین أن یحاولوا تحویل بعض الموارد المخصصة للمحتاجین

 .كل فساد یشجع على المزید من الفساد •

ومن .  ى تصور الفساد، أو االتھامات الزائفة بالفساد، یمكن أن تسبب نفس اآلثار السلبیة مثل الفساد الحقیقيوحت
التجمعات و التنظیمات ثم یلزم بذل العنایة الواجبة من أجل عدم السماح لتصور الفساد أن ینشأ فیما یتعلق ب

  .  اإلسالمیة والجھادیة

 لم  مثل شرطة الحدود المسؤولیند توقفت تقریبًا عن القیام بوظائفھا، ونجد أن في بعض البلدان، نجد أن الدولة ق
.  وفي ھذه الحاالت، فإن نظامًا من الرسوم یوفر لھم نوعًا من الدخل.  یتلقوا رواتبھم ألشھر، وأحیانًا لسنوات

 المنظماتوفي ھذه الحالة، ربما تقوم ھذه .  مفھومًا مثل ھذا األمر ضروریًا والمنظمات اإلسالمیةربما ستعتبر 
بمناقشة ھذه القضیة فیما بینھا، وتوافق على موقف مشترك من شأنھ أن یضمن أن یدفع الجمیع نفس الرسوم 

وعلى األقل فإن الحل الوسط .  لنفس الخدمات، وأن یحصلوا على إیصاالت باألموال التي تم دفعھا بھذه الطریقة
  .ود نوع ما من المساءلة والشفافیةھذا یضمن وج

  : تتضمن تدابیر مكافحة الفساد ما یلي

التجمعات و التنظیمات  المحلیة ومع الجھات المسؤولةعالقات واضحة ومنفتحة وأمینة مع الجماعات و •
  األخرىاإلسالمیة والجھادیة
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 إجراءات مالیة جیدة •

  قواعد مناسبة وشفافة للمشتریات  •

  متمرسون مدربون على نحو جید ناصر و أفرادع •

  والمشروعاتللعناصرإدارة جیدة  •

 )  لإلبالغ عن الفساد (قنوات سریة غیر محددة الھویة للكشف عن الفساد  •

 األتعاب غیر'، إن كان ممكنًا، حول ماھیة التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةموقف مشترك بین  •
  التي ینبغي دفعھا، إن وجدت'الرسمیة

 رفض دفع الرشاوى في أي وقت •

 المتمرسین أنھ من الممكن العمل التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفرادوجد الكثیر من 
 ثمة طرق محترمة تتسم بالكیاسة لعمل.  لسنوات في بالد بھا مشاكل فساد خطیرة بدون أن یدفعوا أیة رشوة

  :فكر في التالي، إذا كان مناسبًا لشخصیتك وللسیاق والثقافة.  ھذا

  وابتسم بصدق فیما تفعل ذلك–"  ابتسامة-  نعم: "اجب" ھل لدیك ھدیة صغیرة لي؟: "ردًا على سؤال •

 أحیانًا قد تكون ھذه كافیة إلقناع الجندي – ةروح الدعابة الطیبة، وقت التحدث لدقیقة أو اثنتین وإلقاء نكت •
عامل ُیحین فعادة ما یشعر بالملل والسأم، ویكون شاكرًا .  ي نقطة التفتیش بعدم اإلصرار على أخذ رشوةف

   .كإنسان

قم بتجھیز عبارات بسیطة متنوعة ال یبدو أنھا اتھامات .  قم بتوضیح أسباب عدم تمكنك من دفع الرشوة •
 "  أیة رسوم ال تكون رسمیة ال یسمح لي بدفعالمسؤولمكتبي " وعلى سبیل المثال –بالفساد 

غالبًا ما ال یكون .  (إذا كان الجندي مصرًا، قل أنك ال تستطیع دفع الرشوة، ولكنك مستعد للتحدث مع قائده •
 ) الجندي راغبًا في أن یكون القائد ضالعًا على ھذا

صبر عادة ما یزید إن الصبر یعالج الكثیر من المشاكل، في حین أن التململ وعدم ال.  كن مستعدًا لالنتظار •
وفي نقطة التفتیش حین تصل إلى طریق مسدود، كن مستعدًا لالنتظار ساعة أو .  من الضغط لدفع الرشوة

خالف ذلك، فكر في .  ساعتین، وفي نفس الوقت استمر في التفاوض بأدب، إذا كنت مضطرًا للعبور
 الجھات المسؤولة  یمكنك إخطار وفي ھذه األثناء،.  الدوران والعودة، وحاول مرة أخرى في یوم آخر

 . األعلى عن المشكلة التي واجھتھا، واجعلھم یفعلون شیئًا ما حیال األمراألمنیةالعسكریة أو 

الجھات كما ینطبق مبدأ الصبر على العملیات البیروقراطیة، مثل تسجیل المنظمات غیر الحكومیة لدى  •
وفي بعض البالد، یمكن لھذا األمر أن یستغرق عامًا أو أكثر، مما یؤدي إلى اإلغراء .  ومیة الحكالمسؤولة

 .بمحاولة اإلسراع بالعملیة بطریقة أخرى

 الذین یصرون على المسؤولینحیث قد یشعر بعض .  إذا أمكن–علیك أن تظل لطیفًا ومحترمًا وودودًا  •
 . ونتیجة لذلك یتنازلون عن الرشوةالرشوة باإلطراء والسعادة عند معاملتھم بلطف،

تأكد من ترتیب جمیع المعامالت الورقیة والوثائق، ومن وجود نسخ منھا معك طوال الوقت، وبذلك إذا  •
 وھو - أوراق ضخمةةحافظدائمًا وقد یعني ذلك أن تكون معك .   تكون الوثیقة معكالمسؤولیناعترض أحد 

 .اجھھ إذا لم یحدث ذلكثمن بسیط تدفعھ لتجنب اإلزعاج الذي قد تو
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 .ذات قیمة منخفضة" كھدیة"احتفظ ببعض البطاقات البریدیة التي تحتوي على الصور معك، وقدمھا  •

وإذا لم یحدث ذلك ستكون الدعوة مفتوحة ألي .  تأكد من معرفتك أو معرفة السائق لقواعد المرور واحترامھا •
 ).یرجع للمنظور الشرعي للحالة( عرضت رشوة  إال إذا- عقوبات شدیدةشرطي أو مراقب مرور للتھدید ب

، حتى تكون أقل عرضة لالتھام بإساءة  بصورة صارمةتأكد من أنك أنت وزمالئك تحترمون القوانین •
 . عن تطبیق القانونالمسؤولینالتصرف وبذلك توضع تحت تصرف 

العناصر المسلمة كد من إتباع  أن یكونوا مثاًال یحتذى بھ في منع وتجنب الفساد، وعلیھم التأالمسؤولینوعلى 
  . لھذا الطریقالدعویة و الجھادیة 
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   الوعي الثقافيالوعي الثقافيالوعي الثقافي   ...٥٥٥أأأ

.  بالثقافة أو الثقافات المحلیة التي یعملون فیھا، سیكونون أكثر أمنًا  على وعي العناصر و األفراد إذا كان 
ھار االحترام للسكان والزعماء المحلیین، وسیتمكنون من إظ.  وسیفھمون ما الذي یحدث حولھم بصورة أوضح

  .كما سیكسبون الكثیر من الرضا المحلي.   أكثر فعالیةبصورةوالتفاھم معھم 

التي سیعملون فیھا، ) الثقافات( حول الثقافة القیادیین العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  جمیع ینبغي إحاطة
وقد یكون من المفید وجود ملخص مكتوب حول .  لى المیدانویفضل أن یكون ذلك قبل الوصول وعند الوصول إ

  . قبل إرسالھمللعناصرالمحلیة وتقدیمھ ) الثقافات(الثقافة 

األفراد الحسبویین المنتمین إلى ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة وغالبًا یتم تجاھل حاجة 
 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ) ثقافات(ول ثقافة  لھم حاإلحاطة إلى تقدیم )المنطقة المعنیة باألمر

  . التي یعملون فیھاالجماعة أو التنظیم الذین یعملون بجانبھم، إلى جانب ثقافة القیادیین

 باإلحباط الشدید من التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفرادوھناك حاالت كثیرة شعر فیھا 
 المناسبة اإلحاطة في ذلك ھو عدم تقدیم المسؤولالسكان أو الزعماء المحلیین، وكان السبب ناحیة زمالئھم أو 

 بصورة أكثر كفاءة، بما في ذلك الجوانب اإلنسانیة و اإلسالمیةوتعمل البرامج .  لھم حول االختالفات الثقافیة
  . األمنیة، إذا كان ھناك فھم متبادل

  :افيوتؤكد بعض األمثلة أھمیة الوعي الثق

ویؤدي تسلمھا بالید الیسرى إلى إثارة .  في بعض الثقافات یكون من المھم تسلم أي ھدیة بالید الیمنى •
 .االستیاء

 :في بعض الثقافات یكون من الطبیعي، ولیس منافیًا لألدب، أن یقوم السكان المحلیین بما یلي •

 .الوقوف والتحدیق في األجانب §

 .ین یقابلونھم في الشارعفي وجھ األجانب الذ" أجنبي"الصراخ  §

 .طرح أسئلة شخصیة على الغرباء، مثل كم عمرھم أو مقدار دخلھم §

؛ وقد یعني "النصر "ي؛ وفي ثقافات أخرى یعن"رائع "Vفي بعض الثقافات یعني رفع إصبعین على ھیئة  •
 .في الصراعفي بعض الثقافات أنك تؤید جانبًا معینًا 

 . إھانة یعتبرحذاء لشخص آخر، مثًال عند وضع الساق فوق الساق،في بعض الثقافات یعتبر إظھار نعل ال •

قبل " حدیث عابر"في الكثیر من الثقافات یكون من المھم تمضیة وقت طویل في تحیة الناس، والدخول في  •
الوقت في األحادیث العابرة من عالمات عدم " إضاعة"وفي ثقافات أخرى تعتبر .  التحدث عن العمل

 .الكفاءة

 .لطریقة المقبولة في تحیة الرجال والسیدات بین الثقافاتتختلف ا •

 مع الناس، في تجاذب أطراف الحدیثوفي جمیع الحاالت تقریبًا، یكون من المھم قضاء الكثیر من الوقت في 
حیث یساعد ذلك على فھمك للبیئة بالكامل، وبذلك یحسن من .  منازلھم وفي الشارع وفي المكاتب واألسواق

  .خاذ قرارات جیدة فیما یتعلق بالبرامج وقرارات أمنیة جیدةاحتماالت ات
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 العناصر و األفراد  على فترات متقاربة، خاصة الجماعة أو التنظیم یستقیلون من بالعناصر و األفراد وإذا كان 
ات تكون قرارومن ثم فمن المحتمل أن .  المحلیة ضعیفًا) الثقافات(الدولیون، یحتمل أن یكون فھمھم للثقافة 
العناصر المسلمة الدعویة و  استمراریة فإنوفي أغلب الحاالت، .  البرامج والقرارات األمنیة أكثر ضعفًا

  . من مستوى اإلدارة األمنیةُتَحسِّن  الجھادیة 

العناصر المسلمة الدعویة و  المغادرین والعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة عملیة التسلیم الدقیقة بین كما أن 
عنصر حسبوي و على تخفیض كمیة المعرفة والفھم الثقافي المفقود عند مغادرة التساعد  القادمین ادیة الجھ

  .دعوي
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    أساسیة أساسیة أساسیةمراجعةمراجعةمراجعةقائمة قائمة قائمة : : : نننوووالسائقالسائقالسائق   ...٦٦٦أأأ

التجمعات و التنظیمات  عناصر و أفرادوفاة وإصابة شیوعًا في سباب األ أحد أكثر تعتبر حوادث الطرق
  . إذا لم یتم توخي السالمة على الطریق بصورة خطیرةحیث تضعف اإلجراءات األمنیة.  یة والجھادیةاإلسالم

 الوقت المسؤولینومن الضروري أن یستغرق .  التحقق من كفاءة السائقین وانضباطھم یقلل من مخاطر الحوادث
ستعدادھم لھا ومن انضباطھم في الكافي، خاصة في بدایة العملیة، للتأكد من معرفة السائقین لواجباتھم، وا

  . تنفیذھا

ھل تستطیع القیام بنفس المھمة باستخدام االتصاالت أو .  توقف لتفكر إذا كان من الضروري القیام برحلة بریة
  . أي وسیلة أخرى؟  ویؤدي اإلقالل من الرحالت البریة غیر الالزمة من تخفیض مخاطر الحوادث

 في سیارة تسیر بسرعة كبیرة أن یصر على أن یخفض السائق یجب على أي شخص یسافروبشكل خاص، 
  .السرعة لیصل إلى سرعة معقولة

  :وتشمل األسباب األخرى للحوادث

 .نوم السائق •

 .استخدام الالسلكي أو الھاتف أثناء القیادة •

 .استخدام بعض األدویة أو العقاقیر األخرى •

 .ضعف صیانة السیارات •

 .  لدیھم الخبرةن غیر مدربین جیدًا أو لیسوسائق •

 .الطقس السیئ •

 مثًال، عند القیادة لاللتزام بموعد نھائي مثل إغالق الحدود أو نقاط التفتیش أو وقت حظر - ضغط الوقت •
 .التجول

ینبغي و.   لتساعدھم على تذكر واجباتھم الروتینیةمراجعةومن الممارسات الجیدة أن یكون لدى السائقین قائمة 
  .المراجعةقین مسؤولیة إنجاز المھام الموجودة في قائمة  السائالمسؤولینیحمل أن 

  :وكمثال قد تحتوي قائمة المراجعة على.  وتفرض الظروف المحلیة ما یجب أن تتضمنھ قائمة المراجعة

  الفحوص الیومیة للسیارات

یجب أن یكون خزان الوقود نصف ممتلئ على األقل في حالة حدوث .   یفضل أن یكون ممتلئًا-الوقود •
 .طوارئ

 .الزیت •

 .سائل التبرید •

 .زیت الكابح •
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 .الماء •

 .اإلطارات •

 .إطارات احتیاطیة •

 ... ورافعة ودعامة لإلطارالقطرحبل : أدوات •

 ). السیاراتلمعداتللحصول على قائمة مراجعة معدات السیارة ارجع إلى ملحق ( الكاملة للسیارات المعدات •

 .سائل لغسل الزجاج األمامي •

 .مّساحات •

 .األضواء •

 لبوقا •

 .عدة اإلسعافات األولیة •

 .إطفائیة حریق •

 .وقود احتیاطي •

 .میاه احتیاطیة •

 . كشاف/ مصباح •

 .خریطة وبوصلة عند الضرورة •

أو نسخ منھا بحسب المتطلبات (المعامالت الورقیة وتشمل سجل السیارة؛ وثائق تسجیل وتأمین السیارة  •
 .؛ نموذج ترخیص السفر)المحلیة

 ھوائي في حالة جیدة؟ھل یعمل الالسلكي؟  ھل ال •

  ھل تعمل؟- )إذا تم تركیبھا(الرافعة  •

  ترخیص السفر

 .توقیع استمارة ترخیص السفر •

 .إبالغ المكتب عند المغادرة •

  السالمة على الطریق

 .التخطیط للرحلة •

 .تجنب القیادة عند احتمال اإلرھاق الذي یؤدي إلى النوم فجأة –
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 .التخطیط للمشاركة في القیادة إذا أمكن –

 .كد من أنك ستكون مرتاحًاالتأ –

 .احجز مكانًا للمبیت عند الضرورة –

 .قم بالتخطیط للطریق والطرق البدیلة عند الضرورة –

 . كل ساعتین على األقل- قم بالتخطیط لموعد الراحة –

 .توقع التأخیر –

 .سرعة آمنة وقانونیة •

 .قیادة احترازیة •

 .اعرف موقعك طوال الوقت •

 .راحة الركاب •

 .ن یستخدمون الطریق بما في ذلك المشاةمراعاة اآلخرین الذی •

 .اإلبطاء وإفساح مجال لھم: عنایة خاصة عند وجود أطفال بالجوار •

 دقیقة أو أكثر ثم اشرب مشروبات ١٥إذا بدأت تشعر بالتعب، حاول إیجاد مكان آمن للتوقف، وخذ قیلولة لمدة  •
 .غنیة بالكافیین مثل القھوة

حیث قد .  یر عادي، توقف واطلب من شخص مؤھل فحص السیارة غصوتًاإذا تعطلت السیارة أو سمعت  •
 .یؤدي االستمرار في القیادة إلى إصابة السیارة بأضرار بالغة

  . أو المسلحیناألمنال تقم بإیصال الغرباء أو أفراد الجیش أو  •
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   )))ترجع للتقدیر الشخصي للمسؤول األمنيترجع للتقدیر الشخصي للمسؤول األمنيترجع للتقدیر الشخصي للمسؤول األمني ( ( (الطوارئ و اإلستنفارالطوارئ و اإلستنفارالطوارئ و اإلستنفاربطاقات اتصال لوقت بطاقات اتصال لوقت بطاقات اتصال لوقت    ...٧٧٧أأأ

وفي .   في المیدان بطاقة اتصال صغیرة للطوارئ في المحفظة أو الحقیبةالعناصر و األفراد أن یحمل من المفید 
.   معھم الخطة األمنیة طوال الوقتالعناصر و األفراد معظم الحاالت یكون من الممارسات الجیدة أن یحمل 

، كما أنھا الطوارئ و اإلستنفار في حاالت لطوارئ و اإلستنفاراولكن یكون من األسھل الوصول لبطاقة اتصال 
  . المیدان بشكل خاصلزائريكما أنھا مفیدة .  توفر معلومات حیویة مثل أرقام الھاتف إذا فقدت الخطة األمنیة

وقد تشمل المعلومات الموجودة .  الخاصة لتتالءم مع الظروف الطوارئ و اإلستنفارویتم تصمیم بطاقة اتصال 
  :فیھا على سبیل المثال

 .إشارة نداء القاعدة األساسیة •

 .قناة اتصال الالسلكي •

 .قناة الالسلكي المخصصة للطوارئ •

 .أرقام الھاتف الھامة •

 . ملخص مختصر-الطوارئ و اإلستنفاركیفیة طلب المساعدة في حاالت  •

 .ال بھامواقع المرافق الطبیة وتفاصیل االتص •

 .أرقام الھاتف والتعلیمات األخرى لإلخالء الطبي •

  .ویجب أن تغطى البطاقة بالبالستیك لكي تكون متینة ومقاومة للمیاه
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    األمن الشخصي األمن الشخصي األمن الشخصيمعداتمعداتمعدات   ...٨٨٨أأأ

 عددًا من األغراض المفیدة في وتوضح القائمة التالیة.  التي تعزز أمنك تبعًا للظروف الشخصیة المعداتتتباین 
وفي .  وتذكر أنھ یجب استخدام أي جھاز بالشكل المناسب لكي یؤدي وظیفتھ في تعزیز األمن.  أغلب األحوال

  .بعض األحیان قد یتطلب ذلك تدریبًا أو ممارسة تحت اإلشراف

  .األسود الثقیلباللون   موضحة الضروریة في جمیع البیئاتالبنود

 .س الكھربائیةمھایئات للمقاب •

 .*درع للجسم •

 .المالبس المناسبة للبیئة التي ستعمل فیھا •

 :وتشمل) تحمل في حافظة وثائق متینة (الوثائق •

، أو منفصلاحتفظ بنسخ منھا في مكان (شھادة اللقاحات وأو بطاقة الھویة ورخصة القیادة / جواز السفر و –
 ).منفصلاحمل النسخ واترك الموجودات في مكان 

 .نسخ من أي وثائق ترخیص ھامة –

 .الخطة األمنیة ذات الصلة –

 .الطوارئ و اإلستنفارتفاصیل االتصال في حاالت  –

 .الطوارئ و اإلستنفارشھادات التأمین وأرقام ھواتف تأمین  –

 .صور احتیاطیة من الحجم المناسب لجواز السفر –

 وھاتف أرضي أو جوال أو متصل باألقمار محمولنموذجیًا، حاسب آلي  -االتصال بالبرید اإللكتروني •
 .االصطناعیة

 للحصول على معلومات عن عدة اإلسعافات اإلسعافات األولیةارجع إلى ملحق  (عدة اإلسعافات األولیة •
 ).األولیة

 .كشاف/ مصباح •

 *.خوذة •

 .طارد للحشرات •

 . یفضل أن تكون مصقولة أو في حقیبة خاصة بالخرائطخریطة، •

 .ت على الخرائطأقالم لوضع العالما •

 .ھاتف جوال وشاحن •
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 .حزام النقود •

 .شبكة للبعوض •

 .مفكرة وأقالم •

جھاز رادیو یستقبل الموجات القصیرة وإف إم، لالستماع إلى األخبار الدولیة والمحلیة، باإلضافة إلى  •
 .أو شاحن/بطاریات احتیاطیة و

 . باإلضافة إلى بطاریة احتیاطیة وشاحنجھاز السلكي مزدوج، •

  .)لحمایة األجھزة اإللكترونیة عند توصیلھا بمصدر طاقة غیر مستقر(التغیر المفاجئ في الفلطیة واق من  •

 ).قویة وموثوق بھا، غیر قیمة(ساعة  •

 .زجاجة میاه •

 .معطف واقي من المیاه •

 .أقراص لتنقیة المیاه •

 .صافرة •

التجمعات و التنظیمات معظم وترى .  ال تكون ھناك حاجة للدروع والخوذات إال في الظروف شدیدة الخطورة* 
 أنھ إذا كانت إجراءات الحمایة تلك ضروریة، یكون الموقف شدید الخطورة على تواجد اإلسالمیة والجھادیة
 تلك التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفرادولذلك فنادرًا ما یستخدم .  اعناصره و أفرادھ

  .األغراض
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    األمن للفریق األمن للفریق األمن للفریقمعداتمعداتمعدات   ...٩٩٩أأأ

.  وتوضح القائمة التالیة عددًا من األغراض التي قد تكون مفیدة.   تبعًا للظروف األمن للفریقمعداتاین تتب
وفي بعض األحیان قد .  وتذكر أنھ یجب استخدام أي جھاز بالشكل المناسب لكي یؤدي وظیفتھ في تعزیز األمن

  .فیتطلب ذلك تدریبًا أو ممارسة تحت اإلشرا

 . یصدر لكل مبنى- أجھزة إنذار •

 . للبطاریات وكمالیات أخرىاتشاحن •

 . والتحقق من قیامھ بوظائفھنظام للبرید اإللكتروني، تم اختباره •

یجب أخذ كفاءة المرافق الطبیة المحلیة في االعتبار عند اختیار محتویات عدة (عدة اإلسعافات األولیة  •
 ).اإلسعافات األولیة

 ).العلبة البخاخة، رخیص وفعال(بوق الضباب  •

 .اتمولد •

 .ملصقات أو أعالم للتعریف، أیھما كان مالئمًا •

 . اإلضاءةمعدات •

 .خرائط ذات جودة ومقیاس رسم مناسب •

 .حزام النقود •

 .أقفال •

 .السلكي •

 .  یجب أن تكون قابلة للتثبیت بأمان في األرضیة أو الحائط- خزائن •

 .منأدلة وكتیبات األ •

 .أجھزة إنذار الدخان •

وتذكر أن شبكات الھواتف الجوالة قد یتم إغالقھا أثناء حاالت .  جوالة أو متصلة باألقمار الصناعیة: ھواتف •
 .الطوارئ و اإلستنفار

 .كشاف/ مصباح •

 بمعداترحة  للحصول على قائمة مقتمعدات السیاراتارجع إلى ملحق (سیارات، مجھزة بالشكل المطلوب  •
ویجب أن یقوم میكانیكي مختص بفحص جمیع السیارات المستخدمة سواء مملوكة أو مؤجرة للتأكد ).  السیارات

 . المطلوبةالمعداتمن صالحیتھا لالستخدام ووجود 

 .قطع غیار للسیارات •
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 ).أو بوق الضباب البخاخ(صافرة للحراس  •



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 34 

   اإلخالءاإلخالءاإلخالء   ...١٠١٠١٠أأأ

ویتم تكییفھا .  مفیدة في تصمیم خطط وإجراءات اإلخالء الخاصة بك قد تكون اإلجراءات المقترحة التالیة
  .بالطریقة التي یتطلبھا الموقف

   مرحلة التخطیط-المرحلة األولى

فقد أظھر التاریخ أن وضع األمن والسالمة قد یتدھور بسرعة، .  یجب القیام بخطط وتدریبات اإلخالء بانتظام
كتابة خطة لإلخالء ویوضع مخطط تمھیدي كقسم في الخطة األمنیة التي یتم غي ینبو.  وغالبًا بدون إنذار

 أخذ القضایا التالیة ینبغيوعند كتابة خطة اإلخالء، .  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  على جمیع إصدارھا
  .على األقل في االعتبار

 بوضوح استحقاقھم سلمة الدعویة و الجھادیة العناصر الم من الضروري أن یفھم جمیع - من الذین سیتم إخالئھم
 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ویحدد كل فریق میداني .  ھم وعائالتھم للمساعدة في اإلخالء أو النقل

ول المالي ؤالمس( الضروریون ھم الذین یطلب منھم القیام بالتنسیق النھائي العناصر و األفراد ؛ ف"الضروریین"
 أوًال واألولویة ١ویحدد ترتیب اإلخالء بإخالء األولویة.  أو إغالق المكتب أو العملیات األساسیة المحدودة) مثًال

  . في النھایة٤

  .القیادیین العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة عائالت  أفراد -١أولویة

  . األزمةن لخطر شخصي مباشر نتیجة لظروفو المعرضالعناصر و األفراد  - ٢أولویة 

  . الضروریینالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  األفراد فیما عدا - ٣أولویة 

  .نو الضروریالعناصر و األفراد  - ٤أولویة 

 وجھة أولى ووجھة بدیلة لإلخالء أو تحدید  یتم ؟العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة إلى أین سیتم إخالء 
ت الدخول واإلمدادات التي ستكون ھناك حاجة إلیھا عند الوصول إلى ویتم تحدید متطلبات تأشیرا.  النقل

  .الوجھة

 نظام إخطار للتأكد من علم الجمیع باإلخالء وضع  یتم ؟العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة كیف سیتم إخالء 
كما یتم .  د اإلخطار بعالعناصر و األفراد التي سیجتمع عندھا و تجمیع والتحقق منھاویتم تحدید نقطة .  الوشیك

دد طرق اإلخالء المحتملة نحو المطارات أو الموانئ حوت).  برًا أو جوًا أو بحرًا(شرح طریقة اإلخالء بالتفصیل 
كما یجب معاینة المعابر .  الطوارئ و اإلستنفارتأكد من إمكانیة السفر عبر ھذه الطرق خالل .  أو الحدود البریة

 والمنظمات غیر الحكومیة )حسب األھمیة (ى جانب تنسیق الخطط مع السفاراتالحدودیة والمناطق اآلمنة إل
  . بحسب الضرورةاألخرى 

عند النقل أو إلعادة تنظیم العملیات  الوثائق، التي ستكون ھناك حاجة إلیھا حددما الذي یذھب وما الذي یبقى؟  
ویجب األخذ في .  ، كیفما تكون الحالةركھاویتم وضع عالمة على الوثائق األخرى لتدمیرھا أو ت.  إعادة الدخول

فقد تحتوي على معلومات .  االعتبار كیفیة إدراك شخص أو جماعة معینة لھذه الوثائق إذا تم االستیالء علیھا
  .تعرض األفراد الذین یتم إخالئھم للخطر نتیجة لسوء الفھم، ویكون من األفضل تدمیرھا أو تركھا

 األساسیین العناصر و األفراد   أثناء األزمات یكون تعددة أثناء اإلخالء؟من ھو المسؤول عن المھام الم
  .مشغولین لذلك فمن الضروري أن یتم تحدید مھام ومسؤولیات اإلخالء بوضوح أثناء مرحلة التخطیط

ي   ھل سیتم إغالق المكتب، وإذا كان األمر كذلك، فكیف؟  ما ھما ھو التأثیر المتوقع لإلخالء على العملیة؟
األفراد ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة سیاسات وخطط االستمرار في العملیات من خالل 
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 إذا المتعھدین الذین یعملون بمفردھم؟  ھل سیتم ذلك من خالل ) الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر
  لیًا؟كان ذلك مناسبًا وعم

   اإلنذار- المرحلة الثانیة

، بإصدار توصیات المسؤول المقرأو عدم االستقرار إلى قیام قائد الفریق، بالتشاور مع /قد یؤدي تزاید التوتر و
وقد یتم تعلیق العمل خارج المنطقة .  بتحدید العملیات وزیادة اإلجراءات األمنیة ومراجعة خطة اإلخالء

  : المھام خالل تلك المرحلة ما یليوتتضمن.  باشرةالمجاورة للمكتب المیداني م

 . على الموقف، إذا أمكنالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیةإطالع جمیع  •

حاول .   واختبارھاالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  أن یتم االنتھاء من نظم االتصاالت إلبالغ ینبغي •
الجھات  المنظمات غیر الحكومیة األخرى أو عناصر و أفراد من أجل الربط بنظم أخرى، مثل نظم المراقب

 .أو السفاراتالمعینة و المعتبرة 

.  قم بعمل نسخ احتیاطیة من الملفات الھامة على أقراص وقم بإلغاء الملفات الحساسة وتدمیر الوثائق الحساسة •
 .قراص ویمكن أن یقوم مختص بالحاسب اآللي باسترجاعھاوتذكر أن الملفات الملغاة تظل على األ

 . وعائالتھم من وجود وثائقھم الشخصیة معھم طوال الوقتالعناصر و األفراد یتأكد ینبغي أن  •

ة عن كل المسؤول التي سیتم إخالؤھا والمعداتویتم تحدید .   وموجودات المكتبمعداتبجرد جمیع قم  •
 . مرتفعة القیمة التي ستبقىالمعداتتم التخطیط لكیفیة إخفاء أو حمایة وی.  غرض، كلما كان ذلك مناسبًا

 .القیادیین العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  ت مراعاة المغادرة المبكرة لعائالینبغي •

 :یقوم المغادرون المحتملون بتجمیع الممتلكات الشخصیة التي ستؤخذ أثناء اإلخالء، وتشمل •

 .جواز السفر والتأشیرة –

 .رخصة القیادة وإثباتات الھویة األخرى –

 ).عملة قابلة للتحویل (إضافیةنقدیة أموال  –

 .السلكي یدوي وبطاریات إضافیة –

 .قائمة اتصاالت –

 .أي ضروریات طبیة –

 .كشاف مع بطاریات إضافیة/ مصباح –

 . كجم١٥حقیبة واحدة للممتلكات الشخصیة ال تتجاوز  –

مثل، ( قد تفسر بأنھا جریمة معداتمن عدم اصطحابھم ألي معلومات أو ویتأكد المغادرون المحتملون  •
 ).تقاریر عن التحركات العسكریة؛ صور على قرص أو على الورق ألي موضوعات متعلقة باألمن

 :یتم تجھیز منطقة التجمع باإلمدادات المناسبة، بما في ذلك ما یلي •
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 .طعام –

 .میاه –

 .شموع وثقاب –

 .مرحاض وإمدادات ذات صلة –

 .مصدر طاقة –

 . االتصاالتمعدات –

 .كشافات/ مصابیح –

 . للطبخمعدات –

 .مواد للقراءة –

 .وقود احتیاطي للسیارات –

تحدید سیارة معینة لكل مغادر بحیث یتم التعرف على أي شخص مفقود بسھولة، ویتم التأكد من استعداد  •
 .جمیع السیارات

   اإلخالء وشیك الحدوث- المرحلة الثالثة

ویتم نقل المغادرین .  ب المیداني أغلبیة العملیات العادیة للتركیز على استعدادات اإلخالءعادة ما یعلق المكت
 البعیدین أو العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ویمكن استدعاء .  المحتملین إلى منطقة آمنة تم اختیارھا مسبقًا

العناصر المسلمة ویمكن إخالء .  ن آمن المتواجدون خارج اإلقلیم في مكاالعناصر و األفراد ویظل .  نقلھم
وتشمل المھام خالل تلك المرحلة، التي قد تستغرق أسابیع أو .   غیر الضروریین وعائالتھمالدعویة و الجھادیة 

  :ساعات محدودة، ما یلي

 .العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة إبالغ جمیع  •

والوكاالت الجھات المعینة و المعتبرة ة األخرى و مع السفارات والمنظمات غیر الحكومیكثبالتنسیق عن  •
 .األخرى بالشكل المناسب

العناصر المسلمة   تلك الممتلكات علىوتشمل الخیارات توزیع.  إخفاء الممتلكات عالیة القیمة التي ستبقى •
.  بنى أو دفنھا لمخاطر غیر مقبولة أو إخفائھا في سطح المكانت لن تعرضھم الموثوق بھم إذا الدعویة و الجھادیة 

 عالیة للمعداتوالتأكد من االحتفاظ بنسخ من األرقام المسلسلة .  وإزالة الشعارات التي قد تسرق من السیارات
 .القیمة

ویتم إیجاد وسیلة .   الذین لن یغادرواللعناصرت وأدوار القیادة المسؤوالإعطاء تعلیمات واضحة فیما یتعلق ب •
وكذلك توفیر وثائق .   المغادرین والذین سیبقونمسلمة الدعویة و الجھادیة العناصر اللالتصال المستمر بین 

 عند ،ینالمسؤول ) األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر( الوطنیین  للعناصرالترخیص 
 .الضرورة

   اإلخالء-المرحلة الرابعة
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وقد یستمر .   األسبقیة عن جمیع األنشطة األخرىتكون لھا أن ینبغيخالء أو النقل،  اإل عملیةبمجرد بدایة
األفراد الحسبویین ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة المكتب المیداني في العملیات من خالل 

وتشمل االعتبارات .  یغلق تمامًا إذا كان ذلك مناسبًا، أو قد المتعھدین أو ) المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر
  : أثناء اإلخالء ما یلي

 بإفراغقم .   والسیاراتوالمعدات، حاول تعطیل أجھزة الالسلكي إذا كانت ھناك مخاطر التعرض للنھب •
 .جمیع الخزائن وتركھا مفتوحة

األفراد الحسبویین ( یین الوطن العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تأكد من وجود اتصاالت فعالة مع  •
 . الذین لم یغادروا) المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر

 .ینتقل جمیع المغادرین إلى منطقة تجمع محددة مسبقًا •

یتم اإلخالء بأكثر الوسائل الممكنة أمنًا، مع الحفاظ على النظام واالستمرار في االتصال بجمیع المجموعات  •
 .التي یتم إخالؤھا

األفراد الحسبویین المنتمین إلى ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة قاء على االتصال بیتم اإلب •
 .بقدر المستطاع  ینالمسؤول ) المنطقة المعنیة باألمر

 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  و ذات الصلةو الجھات المسؤول المقربمجرد إتمام اإلخالء، یتم إبالغ  •
 .ینالمسؤول ) األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر( الوطنیین 

العناصر  الذین تم إخالؤھم العملیات من خارج البالد، باالتصال والعمل من خالل العناصر و األفراد وقد یدیر 
) المتعھدینأو  ()  األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر(الوطنیین  المسلمة الدعویة و الجھادیة 

  .إذا أمكن

  اعتبارات خاصة أثناء اإلخالء

  على األفراد الذین یعملون بعیدًا عن المكاتب المحلیة، أو الذین یجدون أنفسھم معزولین أثناء .اإلخالء الشخصي
العناصر لجمیع وینبغي التصریح .  علق بالسالمة في المنطقةحدوث أزمة اللجوء إلى حكمھم الشخصي فیما یت

، بما یتوافق مع معاییر وإجراءات ثابتة، عندما یشعرون بسلطتھم الخاصة باإلخالء المسلمة الدعویة و الجھادیة 
 أثناء تلك العملیة، وبمجرد الوصول إلى المسؤول بذل جمیع الجھود لالتصال بوینبغي.  بأن سالمتھم مھددة

وال یسمح ألي شخص بالدخول مرة أخرى إلى .   فورًاالمسؤول أو المقر المسؤول االتصال بینبغينطقة آمنة م
  .منطقة تم اإلخالء منھا بدون ترخیص محدد من قائد الفریق

 الذین یطلب منھم اإلخالء أو النقل ویرفضون إلى إجراءات العناصر و األفراد   قد یتعرض .رفض اإلخالء
ویحتمل السماح لھم بالبقاء على مسؤولیتھم .   في ذلك الفصل، ویتوقف ذلك على سیاسة صاحب العملتأدیبیة بما

  .الخاصة، وال یتحمل صاحب العمل أي مسؤولیة إضافیة عن سالمتھم

األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة إخالء أو نقل 
العناصر المسلمة  بإخالء التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة  تقضي سیاسة أغلب .) األمرالمعنیة ب

العناصر المسلمة الدعویة و  المیداني أن أغلب أو جمیع المسؤولوإذا رأى .   فقطالقیادیین الدعویة و الجھادیة 
أو عائالتھم یواجھون تھدیدًا / و)  المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمراألفراد الحسبویین( الوطنیین  الجھادیة 
  . أو المساعدة فیھاإخالئھم أو نقلھمینبغي علیھ أن یضع في االعتبار تنظیم عملیة مباشرًا، 
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ون ویمكن أن تك.    قد یحدث ذلك بعد اإلخالء بفترة قصیرة أو قد یستغرق وقتًا طویًال.العودة واستئناف األنشطة
 الوطنیون الذین لم یتم إخالؤھم العناصر و األفراد وربما یكون .  إعادة إنشاء العملیات بعد اإلخالء أمرًا صعبًا

ویمكن أن تكون استعادة العالقات .  وقد یستاءون من ذلك.  مقد تعرضوا لمصاعب أو تھدیدات لھم أو لعائالتھ
 المحلیة والمستفیدین والسكان المحلیین أكثر سھولة المسؤولةالجھات  والعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة مع 

  .عند وجود األمانة واللباقة والشفافیة قبل وأثناء اإلخالء وعند العودة



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 39 

   األمن المالياألمن المالياألمن المالي   ...١١١١١١أأأ

 أكثر احتماًال فبدون تلك اإلجراءات یكون االحتیال أو السرقة.  من الضروري وجود إجراءات مالیة صارمة
 وإذا حدثت سرقة، فالعملیات المیدانیة لن تتضرر فحسب بل قد تنشأ مخاطر عنف متزایدة ضد . للحدوث

  .لعنفل اللصوص یلجأ، إذ یحتمل أن العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 

 المالیة في المیدان تعلى إدارة اإلجراءا قادرًا مسؤوًال اإلنسانیة و اإلسالمیةالعملیات جمیع ینبغي أن تضم 
  . أن یكون مجھزًا بإجراءات مالیة صارمة ویكون مدربًا على استخدامھاوینبغي.  مان األمن الماليوض

وتوجد نصائح مفصلة حول .  ویبتعد عن نطاق ھذا الدلیل اإلرشاديكبیر موضوع ھي اإلدارة المالیة الجیدة إن 
في  حكومیةاإلجراءات المالیة، بما في ذلك إرشادات مبسطة لحسابات المنظمات غیر ال

uk.org.mango.www.  

وتشمل النقاط التي یجب علیھم .   المیدانیین على علم بأسس األمن المالي الجیدالمسؤولین أن یكون جمیع ینبغي
  :االنتباه إلیھا

، بما یتناسب مع اإلحاطة مالي مدرب جیدًا وحاصل على مسؤول أو  حسابات أو محاسبماسك تواجد ینبغي •
 . منذ البدایة، بما في ذلك أثناء التخطیط للعملیات ینبغي تواجدهحجم ونوع البرنامج

 . حسبوي و دعويعنصر السیولة التي یتم االحتفاظ بھا في المكتب، أو التي یحملھا أي تقلیل كمیة •

 . أو الشیكات كلما أمكنتقلیل استخدام النقود إلى الحد األدنى، ویفضل التحویالت المصرفیة •

وتأكد من معرفة جمیع .  یتم طلب إیصاالت لكل تحركات النقود في الداخل أو الخارج، مھما كانت صغیرة •
ویتم اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الذین ال یتبعون .   ألسبابھ لإلجراء وفھمھمالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 

 .اإلجراء

، وكذلك إلیداع للجماعة أو التنظیموضع إجراءات صارمة للتصریح باإلنفاق، بما یتوافق مع السیاسة المالیة  •
 . أو الخزینةأو سحب األموال من المصرف

فعلى .  بالطریقة التي تتطلبھا الممارسات المالیة الجیدةبشكل صحیح، " فصل للواجبات"التأكد من وجود  •
 .ھاودفع ثمناستالمھا و شراء السلع سبیل المثال، یجب أن یكون أشخاص مختلفون مسؤولین عن طلب

 .منتظمةمتكررة وونقدیة   مصرفیةاتالتحكم في النقود بشكل مناسب، بما في ذلك تسوی •

 ووضع قیود علىعن طریق تثبیتھا في األرض أو الحائط؛ وإغالق الغرفة التي وضعت فیھا؛ تأمین الخزائن  •
 .دخول المبنى

 .اإلصرار على التدقیق الدوري للحسابات •

، یمكن تخفیض األجور و اإلعانات كبیرة في أیام معینة، مثل یوم دفع نقدیةإذا كانت ھناك حاجة لمبالغ  •
 :السرقة عن طریقمخاطر 

 . في نفس الیوم، بدًال من تخزینھا في المكتب من اللیلة السابقةإحضار النقود من المصرف –

 .والطریق المسلوكة تغییر وقت إحضار النقود من المصرف –



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 40 

ثة، وإحضارھا  لسحب النقود على جزأین أو ثالالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  من ٣ أو ٢تخصیص  –
 . إلى المكتب عبر طرق مختلفة وفي أوقات مختلفة

 .تخزین النقود في عدة أماكن، لكي ال تفقد كل النقود إذا حدثت سرقة –

 . كل شھر، وبذلك تكون ھناك حاجة لمبلغ أقل كل مرةاألجور و اإلعاناتوجود أكثر من یوم لدفع  –

 . كمیة النقود التي یحملھا الفردتقیید •

 . بأنھ علیھم أال یخاطروا بحیاتھم لحمایة النقودالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة معرفة جمیع التأكد من  •

 .  أو أن یتباھوا بھافي نقل النقودعن تجاربھم  العناصر و األفراد یتحدث ینبغي أال  •

العناصر و ي ذلك إذا كانت ھناك حاجة لنقل مبالغ كبیرة، تأكد من أن الوحیدین الذین یعرفون باألمر، بما ف •
وإذا كان ذلك أمرًا متكررًا، یجب تغییر .  ، ھم الذین یحتاجون إلى معرفتھ والذین یمكن الوثوق بھماألفراد 

 .الطریق والوقت وطریقة النقل حتى ال یكون ھناك نمط متوقع

 .آمنة وقانونیةتكون إجراءات تغییر األموال من عملة ألخرى ینبغي أن  •

 .تكون طلبات تحویل األموال سریةینبغي أن  •

الجماعة أو فمثًال، تحقق من أن الشخص الذي یدعي تمثیل .  الجماعة أو التنظیمالحذر من منتحلي اسم  •
 . بالفعلالجماعة أو التنظیم تلكاألموال یمثل لھا تدفع التي  التنظیم

 وكلما أمكن، یجب .ون أكثر عرضة لألخطاء واالحتیالوبشكل عام فإن المعامالت المالیة السریعة تك •
 . اإلصرار على إتباع جمیع اإلجراءات الطبیعیة بال استثناء

العناصر  إلى سرقة أو احتیال، فمن الضروري محاسبة مما یؤديوإذا كان ھناك قصور خطیر في األمن المالي، 
ومن الصعب محاسبتھم إذا لم یكونوا .  المعنیین نییالمسؤول وخاصة - المعنیینالمسلمة الدعویة و الجھادیة 

  .مدربین أو مجھزین على النحو المناسب، وھو أحد أسباب أھمیة التدریب والتجھیز الجید

 ومستقل ، أعلى من الفریق الذي وقع فیھ الحادثمسؤولویقوم .   اإلبالغ عن أي سرقة أو احتیال كبیرینبغي
، المسؤول بالقدر الذي یمكن اكتشافھ؛ ویحدد تقریرًا یذكر الحقائق، ؤولالمسویقدم ھذا .   بالتحقیق، یقومعنھ

بالقدر الذي یمكن تحدیده؛ كما یوصي بإدخال تحسینات على النظم المالیة واتخاذ إجراءات تأدیبیة إذا كان ذلك 
  .مناسبًا

التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة لجمیع وضع اإلجراء الذي یتطلب ذلك التحقیق في الدلیل المالي وینبغي 
بمقدار  الكاملة في حالة وقوع سرقة أو احتیال كبیر إلى اإلخالل لةئالمسا في ضمان اإلخفاقویؤدي .  والجھادیة

  .الجھات المانحة كما یحتمل أن یؤدي إلى اإلضرار بثقة لجماعة أو التنظیمل الثقة الممنوحة 
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   األمن ضد الحریقاألمن ضد الحریقاألمن ضد الحریق   ...١٢١٢١٢أأأ

  :تتضمن احتیاطات األمن ضد الحریق

 .تقییم جمیع المباني فیما یتعلق باألمن ضد الحریق •

 .التأكد من وجود مسالك كافیة للنجاة من الحریق •

  مفاتیح، ویفضل أن توضع في صندوق زجاجي بالقرب منالطوارئ و اإلستنفاریكون لمخارج ینبغي أن  •
 .المخرج ولكن ال ترى من الخارج

 .تحدید نقاط للتجمع عند الحریق خارج المباني •

 دوالرات أمریكیة ١٠حوالي حیث یبلغ سعرھا  -أجھزة إنذار الدخان رخیصة(تركیب أجھزة إنذار الدخان  •
 كاشفات المباني السكنیة على  أن تحتويوینبغي).   وھي وسیلة فعالة إلنقاذ األرواح-  ھذا الدلیلوقت كتابة

 . في جمیع الغرف فیما عدا دورات المیاه والمطابخالدخان

 .ة للحریقئتجھیز المباني، والسیارات عند الضرورة، بمطف •

 . الحریقمطفئة على استخدام العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تدریب  •

 .نىالتدریب على إخالء المب •

 إلجراءات طلب المساعدة عند حدوث حریق العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة التأكد من معرفة جمیع  •
 ).یجب األخذ في االعتبار احتمال عدم وجود فرقة إطفاء(

 .تخزین المواد القابلة لالشتعال بالشكل الصحیح وبعیدًا عن المباني •

، خاصة في الدول التي ال یوجد فیھا فرقة إطفاء وال تبنى یشكل الحریق خطرًا كبیرًا على الصحة والسالمة
.  المباني بطریقة تقلل من مخاطر الحریق وال یوجد إال عدد قلیل من األشخاص المدربین على األمن ضد الحریق

طر الحریق في كل تقییم لألمن  معالجة خوینبغي والمساكن كارثة والمستودعاتوقد تسبب الحرائق في المكاتب 
وأفضل طریقة .  وتبدأ معظم الحرائق صغیرة ویكون من الممكن إطفاؤھا إذا تم اكتشافھا مبكرًا.  والسالمة

 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة لمكافحة الحرائق ھي الوقایة منھا من خالل الفحص الدوري وتدریب 
  .جمیع المرافق لمكافحة الحریق في بمعداتواالحتفاظ 

  ستجابة للحریقلالالتحرك الفوري 

وھناك الكثیر الذي یمكن عملھ لمنع انتشار الحریق وتقلیل .  من المھم عدم حدوث ذعر عند مواجھة حریق
  :والخطوات التي یتم اتخاذھا ھي.  األضرار والخسائر المحتملة في األرواح

 .  ال تحاول مكافحة الحریق حتى یبدأ إخالء المبنى.طلب المساعدة وتنشیط إنذار الحریق.  أطلق اإلنذار •

وإذا كان الحریق كھربائیًا، فمن المھم إغالق الكھرباء إذا .  حدد سبب الحریق والوسائل المتاحة لمكافحتھ •
 .أمكن

 .حاول مكافحة الحریق ولكن ال تعرض نفسك لخطر اإلصابة أثناء ذلك تحت أي ظرف •



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 42 

 . لمنع اندالع حریق آخر حتى وصول المساعدةإذا نجحت استمر في مراقبة الموقع •

إذا لم تتمكن من مكافحة الحریق، یجب اإلخالء بسرعة مع إغالق األبواب والنوافذ إذا أمكن والتأكد من عدم  •
 .وجود أي شخص في المبنى

 .قم بتزوید فرقة اإلطفاء بالمعلومات عند وصولھا وتعاون معھا •

  الحرائق في المباني

ومن المھم االستجابة على الفور ألي إنذار .   المباني بسرعة وتحتجز األشخاص بالداخل فيتنتشر الحرائق
 مسبقًا ویعرفون الطرق العناصر و األفراد یخطط ینبغي أن و.   أنھ تمرینتفترضال .  حریق أو أمر باإلخالء

 أو عند السفر، ابحث عن طریق اإلخالء وفي الفنادق.   من المساكن والمكاتبالطوارئ و اإلستنفارإلى مخارج 
  :وعند إخالء المبنى تذكر ما یلي.  المقترح وتدرب علیھ عند الضرورة

 . فقد یحجب الدخان الرؤیة- فكر مسبقًا في شكل الطریق •

 .درجات الساللم استخدم -ال تستخدم المصاعد •

 .ر اصطناعي، ویفضل أن یكون مبلًالقم بتغطیة نفسك ببطانیة أو معطف أو أي قماش غی •

فقد یكون ھناك حریق في الجھة األخرى ویشتعل عند فتح .  قبل فتح األبواب، المس الباب لتتحسس حرارتھ •
 .الباب

 .لألشیاء المتساقطة المعرضةتجنب الطرق  •

وقد یكون من الضروري الزحف لتجنب الدخان .  یجب أن تظل منخفضًا وأن تتحرك بأسرع ما یمكن •
 .والحرارة

وإذا لم تتمكن من .  إن القفز من ارتفاع یزید على طابقین قد یكون قاتًال ویجب أن یكون ھو السبیل األخیر •
وال یجب أن تكون المكاتب أو المساكن في مباني مرتفعة ال توجد .  الخروج من مبنى مرتفع، اتجھ نحو السطح

 .ستنفارالطوارئ و اإلبھا وسیلة مناسبة لإلخالء خالل حاالت 

ویكون البقاء في الداخل ھو الخیار .  وإذا كنت في مبنى یحترق، فمن المھم عدم تأخیر اإلخالء ألي سبب
وإذا لم تستطع الخروج، علیك االستعداد للبقاء في المبنى من خالل القیام .  عندما ال تكون ھناك وسیلة للھرب

  :بما یلي

 .ابق في تلك الغرفة.  اضحة علیھا لطلب المساعدةاذھب إلى غرفة بھا نافذة خارجیة وضع عالمة و •

 .  والباب الداخلي المؤدي إلى الغرفةالمسؤولغلق المدخل ا •

وإذا أمكن، استخدم القماش المبلل إلحكام .  حول دون دخول الدخانتضع بطانیات وأقمشة عند قاعدة الباب ل •
 .أفضل

 .عیة الستخدامھا فیما بعدبطانیات أو معاطف أو مالبس غیر صناقم بتبلیل إذا أمكن  •

 . ابق منخفضًا بالقرب من شباك مفتوح واستمر في طلب المساعدة •
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إذا انتشرت النار في الغرفة، امكث تحت طبقتین أو أكثر من البطانیات أو المالبس واجعل الطبقات  •
 .الخارجیة مبللة إذا أمكن
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  إذا اشتعلت النیران في شخص

  .توقف وانبطح وتدحرج -ص بالقرب منك، تذكرإذا اشتعلت النیران فیك أو في شخ

  .حاول إزالة المالبس المشتعلة إذا أمكن.    ال تصب بالذعر وال تسمح لآلخرین بالجري إذا كانوا مشتعلین.توقف

.  وإذا كانت النیران مشتعلة في شخص آخر حاول أن تجعلھم یقومون بذلك.    انبطح على األرض بسرعة.انبطح
  . إال إذا كنت متأكدًا من عدم اشتعال النار فیكمعھم" تتعامل"ال 

وفي معظم الحاالت .  حتى تنطفئ النیران) إلى األمام والخلف في الغرفة(  تدحرج بشكل أفقي وتقلب .تدحرج
ویمكن استخدام المیاه أو .  وإذا كان شخص آخر یشتعل، قم بدحرجتھ.  یؤدي التدحرج إلى إخماد وتبدید الحریق

ال تحاول أن تضرب النیران بیدین عاریتین؛ .  نیة للمساعدة في إخماد الحریق وھم یتدحرجونالرمال أو بطا
  .واستمر في التدحرج بدًال من ذلك

  .وبمجرد إطفاء الحریق، اطلب المساعدة وابدأ في عمل اإلسعافات األولیة
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تلجئنا الحاجة تلجئنا الحاجة تلجئنا الحاجة ھذا الفصل، من المستبعد غالبا الركون إلیھ أو ھذا الفصل، من المستبعد غالبا الركون إلیھ أو ھذا الفصل، من المستبعد غالبا الركون إلیھ أو  ( ( (الحراس وشركات األمن الخاصةالحراس وشركات األمن الخاصةالحراس وشركات األمن الخاصة   ...١٣١٣١٣أأأ
   )))على التعامل معھعلى التعامل معھعلى التعامل معھ

 لدیھا اإلنسانیة و اإلسالمیةوالوكاالت .   في الكثیر من مواقف اإلغاثة الطارئةمن الضروري وجود حراس
 وقد . ممتلكات قد یرغب المجرمون المحلیون أو الجماعات المسلحة أو حتى األشخاص الجائعون في سرقتھا

  .، الذین یحتاجون إلى حمایة لھذا السببالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تكون ھناك مخاطر تھدد 

وقد یؤدي .   وجود فریق قوي وسعید من الحراس مساعدة كبرى في العمل الھادئ لعملیات اإلغاثةیمثلوقد 
 للخطر لعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ا وتعریض وجود حراس یدارون بشكل سیئ إلى حدوث سرقات

لذلك یكون التأكد من اإلدارة الجیدة للحراس أمرًا جدیرًا باستثمار الوقت .   بأعباء إضافیةالمسؤولینوإعاقة 
  .والجھد فیھ

  التوظیف

استخدم إجراءات التوظیف : ال تستخدم طرقًا مختصرة.  إن توظیف أشخاص ذوي كفاءة أمر أساسي للنجاح
.   ویجب اإلصرار على التحقق من شھادات التعریف قبل السماح لحارس جدید بالبدء في العمل.  لصحیحةا

 من التفاھم العناصر و األفراد وتأكد من أن الحرس یستطیعون التحدث بلغة عمل الفریق المیداني، لكي یتمكن 
العناصر المسلمة الدعویة و وفئات (جور الحراس ومن الممارسات الجیدة االتفاق على درجات أل.  معھم

مع منظمات اإلغاثة األخرى في المنطقة، لتجنب إثارة التوتر بین الحراس الذین یعملون لدى )  األخرىالجھادیة 
  .أصحاب عمل مختلفین

  إطالع الحراس بالعمل

 والتزود بالمعدات اإلحاطةیشمل ھذا ، و بطبیعة العمل كاملتعریفیجب أن یحصل جمیع الحراس على 
  .والتدریب عند الضرورة

  اإلحاطة

.  ال تفترض أن أي شيء واضح لھم.   للحراس بوضوح وبشكل كامل فیما یتعلق بمھامھماإلحاطةیجب تقدیم 
وقم بوصف السمعة التي ترغب في اكتسابھا بین السكان .   والقیم التي تدعمھاالجماعة أو التنظیماشرح لھم عمل 

رح أھمیة الحراس، لیس في حمایة األشخاص والممتلكات فحسب، بل في تمكین عملیات اإلغاثة وأش.  المحلیین
  .وشجعھم على الشعور بأنھم جزء من الفریق.  من مساعدة الكثیرین

  : المفصلة ما یلياإلحاطة أن تتضمن نقاط وینبغي

 .لمة الدعویة و الجھادیة العناصر المسالتي یحصل علیھا بقیة تعریف الحراس بطبیعة عملھم معظم نقاط  •

 .واجباتھم الروتینیة •

 .الساعات والمناوبات •

 .أھمیة البقاء في مراكزھم حتى إذا لم یظھر الحارس الذي سیتسلم المناوبة •

 . اآلخرینالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  والمسؤولكیفیة التفاھم مع  •

 .من الحوادثالخطوات التي یتم اتخاذھا في حالة وقوع أنواع مختلفة  •
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 .الزائرینكیفیة التعامل مع  •

 .النظام التأدیبي، وتحذیر باستخدام إجراءات تأدیبیة إذا أھمل الحارس واجباتھ •

فدورھم ھو اكتشاف االقتحام وإطالق .   أال یخاطر الحراس بحیاتھم في محاولة لحمایة الممتلكاتینبغي •
 .اإلنذار

  المعداتالتزود ب

  : المناسبة تبعًا للظروف ولكنھا قد تشمل ما یليالمعداتتتباین 

 .بطاقة ھویة •

 .كشاف/ مصباح •

 .صافرة •

 .بوق ضباب بخاخ أو أي جھاز إنذار مرتفع الصوت •

 .السلكي وبطاریة احتیاطیة •

 .شاحن للبطاریة •

 .ساعة •

 .معطف •

 الجماعة أو التنظیم؛ وإذا سمحت سیاسة محلیًاكان ذلك مناسبًا إذا كان ھناك تھدید یبرر ذلك؛ وإذا (عصا  •
 ).بذلك

 .ملجأ •

 .شارة تحمل االسم •

 .الزائریندفتر  •

وقد یكون استخدام عدد من الكالب لمصاحبة الحراس رادعًا فعاًال للدخالء، خاصة في الثقافات التي یخاف الناس 
  .فیھا من الكالب

  التدریب

.   ھي إجراءات استخدام الالسلكيت االحتیاجاأحدكون یوقد .   أي احتیاجات تدریبیة للحراسقم بتقییم وتقدیم
  . ویتم التدریب على اإلجراءات التي یجب اتخاذھا عند وقوع أخطر الحوادث األمنیة مثل السطو المسلح

  إدارة الحراس



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 47 

األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة ( الوطنیین  جھادیة العناصر المسلمة الدعویة و القد یكون أحد 
ة بمراقبة أدائھم، كما یقوم المسؤول/المسؤولویقوم .   مباشر للحراسمسؤول ذوي الخبرة أنسب ) باألمر

  .بزیارات عشوائیة غیر معلنة للتحقق من سیر األمور

وإذا كان األمر كذلك، وإذا كان .  الممارسات العادیةوفي بعض المواقف، یكون نوم الحراس أثناء اللیل من 
  :، یمكن أخذ المقترحات التالیة في االعتبار)أي النوم(الموقف األمني یعني خطورة ھذا العمل 

 أخرى؟  ھل مناوباتھم طویلة جدًا؟  ھل یقطعون وظیفةمثًال، ھل لدیھم : حاول معرفة سبب نوم الحراس •
  ھل یأكلون ما یكفي؟مسافة طویلة من وإلى العمل؟ 

 .ن أو أكثر من الحراس في الخدمة طوال اللیلیضع اثن •

 . الحراسیقظةعین مراقبًا واجعلھ مسؤوًال عن التأكد من  •

 .قم بإزالة أي شيء یمكن استخدامھ كسریر •

 .افصل بسرعة أي حارس ینام أثناء الخدمة •

 .قم بتقلیل ساعات المناوبات •

 .منتصف اللیل، وبذلك سیقاومون الرغبة في النوم خشیة اإلمساك بھمقم بزیارة غیر معلنة للحراس في  •

  شركات األمن الخاصة

ویكون ذلك .   إلى شركات أمن محلیة لتوفیر الحراسالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةتعھد الكثیر من 
  :ة ممیزات منھاوإذا كانت الشركة جیدة، قد یكون لھا عد.  أعلى تكلفة من توظیف الحراس مباشرة

 .حیث ال توجد حاجة لتوظیف أو إدارة الحراس: تقلیل اإلدارة •

 .ن جیدًا ویظھرون في الوقت المناسبون ومجھزوتضمن الشركة أن الحراس مدرب:  أكبرموثوقیة •

 .توافر الحراس البدالء على الفور إذا مرض أحد الحراس أو تغیب •

تحقق من  (الطوارئ و اإلستنفارتوفرة لالستجابة لنداءات في كثیر من الحاالت تكون قوة التدخل السریع م •
 مثًال، االستلقاء على -تسلیح فریق التدخل السریع، وإذا كانوا مسلحین، ما الذي یجب أن تقوم بھ عند االتصال

 ).األرض، االبتعاد عن النوافذ

 . تغیر حاجات العملیاتبحسبمن السھل زیادة أو تخفیض عدد الحراس، : المرونة •

 .في نھایة العملیاتفائضین عن العمل  الحراس لجعل حاجة ال •

ھل ھناك إجراءات مناسبة .   االتفاقإبرام األمن الخاصة قبل ةومن الضروري التحقق من سمعة وكفاءة شرك
لمنظمة مثل منظمتك؟  ھل سیستخدمون القوة عند الضرورة فقط؟  من المسؤول عن األضرار عند استخدامھم 

 األسلحة التي یستخدمونھا؟  ھل ترتبط الشركة أو أي من أصحابھا بأفراد أو جماعات ال تود أن للقوة؟  ما نوع
  ترتبط بھم؟  ھل ھم أمناء؟
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الجماعة أو فھي تكلف أكثر من توظیف الحراس مباشرة في .  وھناك عیوب الستخدام شركات األمن الخاصة
 تعیینھم إذا قامت ب و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالتجمعات، بینما یدفعون لحراسھم أقل مما تدفعھ التنظیم
وقد یعطي وجودھم االنطباع .  وفي بعض األحیان ال یكون حراس األمن الخاص مدربین على أدوارھم.  مباشرة

وفي بعض الحاالت یكون .  تبعد نفسھا عن السكان المحلیین التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةبأن 
  .ویجب التفكیر في ھذه العیوب وأي عیوب أخرى ممكنة قبل اتخاذ القرار.  ا ضعیفًا و أفرادھعناصرهوالء 

  نوالحراس المسلح

یكون وجود الحراس المسلحین ضروریًا ومناسبًا، إذا لم تكن ھناك طریقة قد في حاالت قصوى واستثنائیة قلیلة، 
 استمرار عملیات اإلنسانیة و اإلسالمیةت الحاجات أخرى لحمایة األرواح والممتلكات بالشكل الكافي، وإذا برر

 حراسًا التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةوتشمل األزمات األخیرة التي استخدمت فیھا معظم .  اإلغاثة
  . الصومال والشیشان فيمسلحین

ما ال تستخدمھم منظمات  یستخدم حراسًا مسلحین بینالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةوإذا كان بعض 
أخرى، تكون األخیرة أھدافًا أكبر بینما ترتبط المنظمات التي تستخدم حراسًا مسلحین بالتھدید الضمني بالعنف، 

 لم یكنإن  'غریبًا وغیر مناسب'یبدو األمر  قد  القلیلةوفي بعض المواقف.  وبانعزال أكبر عن المجتمع المحلي
 إلى نفس التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة، یجب أن تتوصل جمیع وإذا أمكن.  لدیھا حراس مسلحون

  . وعلیھا أن تفكر في كیفیة تقلیل أي تصورات محلیة سلبیة نتیجة لذلك.  القرار حول الحراس المسلحین باإلجماع

.  دامھم فیھاتكون لدى المنظمات سیاسة واضحة الستخدام الحراس المسلحین في كل حالة یتم استخینبغي أن و
وتحتاج إدارة الحراس المسلحین .   أن تكون تعلیمات إطالق النار بشكل خاص واضحة لجمیع المعنیینوینبغي

  .إلى أن تكون صارمة على نحو خاص، مع وجود عقوبات شدیدة إلساءة استخدام األسلحة

 عدم توظیف التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةبعض ، قد تفضل وبسبب خطر إساءة استخدام األسلحة
ارجع إلى المناقشة حول شركات األمن .  حراس مسلحین بصورة مباشرة، بل تعیین شركة أمن خاصة لتوفیرھم

  .الخاصة ضمن ھذا المحلق

الجھات  أو جیش المحلیة أو الاألمنقوات وفي بعض الحاالت ال تتوافر شركات أمن، وفي ھذه الحالة قد تقوم 
.   دفع أجور لھم ما إذا كان ینبغيوفي ھذه الحالة، قد یطرح السؤال حول.   شبھ العسكریة بتوفیرھمالمسؤولة

أن تدفع لھم أجور، خاصة إذا كانوا ال ینبغي  ربماحیث یقول البعض أنھ : وھناك آراء مختلفة حول ذلك األمر
بینما یقول البعض اآلخر أن دفع األموال لحراس .  ھا تصبح ھناك حاجة لضمان التزامھمیتقاضون رواتبًا وعند

وتتوقف .   للحمایةابتزازأو قد یصبح /  یفرٍّط في االستقالل و شبھ العسكریةالجھات المسؤولة أو الجیش أو األمن
  .لخبرة اي ذالمسؤولأفضل إجابة على الموقف وحكم 

 التي توفر الحراس المسلحین ذات سمعة حسنة ویعتمد علیھا، وأن الجماعة أو التنظیمومن الضروري أن تكون 
 بأفراد أو جماعات ال تود االرتباط الجماعة أو التنظیم من ارتباط تحقق.  تبدو كذلك في نظر السكان المحلیین

  .بھم

 باتخاذ قرار نشر حراس مسلحین، وعلیھ أن المسؤول المقر في المسؤولینوفي جمیع الحاالت، یقوم أحد كبار 
 مقتنعین، المسؤولینویجب أن یكون .  یقوم بذلك بالتشاور مع أي منظمات إنسانیة أخرى تعمل في نفس المنطقة

 الجماعة أو التنظیمقبل اتخاذ القرار، بأن الحراس المسلحین سیساھمون في تقلیص المخاطر التي قد تتعرض لھا 
  . زیادتھاولیس

  : ما یليوتشمل القضایا األخرى التي یجب أخذھا في االعتبار

 .التحقق من قدرة الحراس على القیام بعملھم •
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 . صارم، بما في ذلك حظر استخدام المخدرات أو الكحول انضباط •

 ما الذي یحدث عند انتھاء الحاجة إلى الحمایة المسلحة؟ •

  ؟تلھشخص ما أو قما الذي یحدث إذا أصاب الحارس  •
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    الصحیة العامة الصحیة العامة الصحیة العامةالصحة والنظافةالصحة والنظافةالصحة والنظافة   ...١٤١٤١٤أأأ

وتشمل .   یكونون أكثر كفاءة ویقظة وسالمةالذین یتمتعون بصحة جیدة العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة إن 
 أمراض معدیة یمكن أن میة والجھادیةالتجمعات و التنظیمات اإلسال عناصر و أفراداألمراض الشائعة بین 

التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة  عناصر و أفرادومن الضروري أن یعتني .  تكون ممیتة مثل المالریا
  . واإلجراءات الوقائیة األخرى الصحیة بصحتھم جیدًا وأن یحرصوا بشدة على النظافةوالجھادیة

.   الصحیةطبیة مھنیة فیما یتعلق باحتیاطات الصحة والنظافة مشورة على العناصر و األفراد یحصل ینبغي أن و
  :ومن أكثرھا شیوعًا

  االحتیاطات الصحیة

حیث یمكن .  من الضروري اتخاذ االحتیاطات ضد المالریا في المناطق التي یشكل فیھا ھذا المرض تھدیدًا •
وتشمل االحتیاطات ضد .   البعوضاحرص على تجنب لدغ.  أن تؤدي المالریا إلى الوفاة، وغالبًا ما یحدث ذلك

 :المالریا ما یلي

 . ب بعد الظھر وعند المساء لمنع اللدغا وجوروسراویلارتداء أكمام طویلة  –

 . طارد للحشرات في أي منطقة مكشوفة من الجلدوضع –

 .بالشكل الصحیح وقت النوم) غطاء واقي ضد الناموس(استخدام الناموسیة  –

 .لمضادة للبعوض لقتل البعوض داخل المبنىإحراق اللولبیات أو األقراص ا –

 .تركیب شبكة مضادة للبعوض على األبواب والنوافذ –

 .تناول األدویة الواقیة من المالریا، تبعًا لنصیحة الطبیب –

 .اختیار مواقع المباني بعیدًا عن مناطق توالد البعوض –

 . بدون شھادة لقاحاتحیث ال تسمح بعض الدول بدخول األجانب.  التطعیم ضد األمراض الخطیرة •

العناصر المسلمة الدعویة و والتأكد من معرفة جمیع .  التحقق من جودة وقدرات المرافق الطبیة المحلیة •
ویمكن لمنظمة غیر حكومیة طبیة أن توفر التغطیة .   للمرافق الطبیة التي یمكن الوثوق بھا ومواقعھاالجھادیة 

 .الطوارئ و اإلستنفارفي حاالت 

 إلى العناصر و األفراد  متاحة في كل مبنى وسیارة، وقد یحتاج تكون تجھیزات اإلسعافات األولیة أن ینبغي •
 .ومن المھم أن تكون عدة اإلسعافات األولیة مناسبة للموقف وأن یقوم شخص مؤھل بتحدیثھا.  حملھا معھم

 :، ویشمل ذلكاإلیدز/ البشریة نقص المناعة  فیروسالحمایة من •

 .توفیر إبر وحقن نظیفة لألغراض الطبیة –

 .تجنب التماس المباشر مع سكان المناطق الموبوءة بھذا المرض –

 أو تنورة واستخدام كریمات الوقایة من ة طویلوسراویلارتداء قبعة وأكمام طویلة .  الحمایة من الشمس •
 .الشمس



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 51 

 . زجاجة میاه عند الضرورةواحمل.  شرب ما یكفي من المیاها:  جفافتجنب ال •

   الصحیةاحتیاطات النظافة

 دقائق لتصبح آمنة ٥وإذا لم تكن المیاه النظیفة مضمونة، یتم ترشیح المیاه وغلیھا لمدة .  مصدر نظیف للمیاه •
 .للشرب

 .االحتفاظ بمخزون احتیاطي من المیاه في حالة عطل مصدر المیاه •

 .حتفاظ بمخزون من أقراص تنقیة المیاهاال •

 .التأكد من إنتاج وإعداد الطعام بالشكل الصحیح •

 .غسل الیدین باستمرار وقبل الوجبات •

 .التأكد من غسل الطباخین أیدیھم باستمرار أثناء إعداد الوجبات •

 . ومكان الغسیلضالتأكد من نظافة المطبخ والمرحا •

 .التخلص من القمامة بصورة فعالة •

 .ب تناول فواكھ أو خضروات لم تغسل جیدًا في میاه نظیفةتجن •

  احتیاطات اإلسعافات األولیة

  : سیاسة خاصة باإلسعافات األولیة، وتشملالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةینصح أن تكون لدى 

 .الفرق المیدانیةة في الالزم ما مستوى التدریب على اإلسعافات األولیة  •

 . المیدانیین الذین سوف یحصلون على تدریب على اإلسعافات األولیةالعناصر و األفراد من ھم  •

 :قیاسیًا في  التي یجب أن یكون االحتفاظ بھا إجراًءما أنواع عدد اإلسعافات األولیة •

 .المباني السكنیة –

 .المكاتب –

 .ازنالمخ –

 .السیارات –

 أو اإلسعافات األولیة أو أي مسألة طبیة، یمكن  الصحیةوللحصول على إرشادات حول الصحة أو النظافة
  :وھناك معلومات إضافیة متاحة في.  الرجوع إلى الطبیب دائمًا

 ith/int.who.www:  في موقعارجع إلى القسم الذي یتناول السفر الدولي والصحة: منظمة الصحة العالمیة •

:  في موقع مفید یقدم معلومات عن الصحة أثناء السفر من مؤسسة الصحة الوطنیة في بریطانیاویبموقع  •
uk.nhs.fitfortravel.www -ویمكن الرجوع إلى الدلیل األبجدي على ھذا الموقع . 
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ریتشارد داوود. كتاب حرره دكیف تظل بصحة جیدة بالخارج،: ینصحة المسافر •
١
. 

تید النكستر. كتاب ألفھ ددلیل الصحة الجیدة للمسافر، •
٢

ویستھدف بشكل خاص عمال اإلغاثة وغیرھم من .  
دمة الص"ویتضمن معلومات عن اإلعداد واالحتیاطات والعالج و.  الذین یخططون للقیام برحلة طویلة للخارج

  . عند العودة للوطن"  العكسیةالحضاریة

                                                   
 

1
2002, Oxford University Press متوفر في المكتبات وفي com.amazon.www.    

2
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   أمن المعلوماتأمن المعلوماتأمن المعلومات   ...١٥١٥١٥أأأ

  . االحتفاظ بسریة المعلومات السریةوإن أمن المعلومات ھو التأكد من عدم فقدان المعلومات الھامة 

   الملفاتنظام حفظ

دھا أو فبدونھ تفقد المعلومات، ویتطلب األمر إلى وقت طویل إلیجا.   كفؤ ملفاتمن الضروري وجود نظام حفظ
  .إعادتھا

  أمن الملفات

وضع عالمة تحدد الملفات الحساسة أو ینبغي و.  االحتفاظ بالملفات في غرف غیر متاحة للجمھورینبغي 
  .السریة، ویحتفظ بھا في خزانة ملفات غیر ممیزة ومغلقة

  عمل نسخ احتیاطیة من الملفات

، وتوضع النسخ في مكان غیر ")نسخ احتیاطیة("عمل نسخ من أي ملفات یكون ضیاعھا مكلفًا أو مضرًا ینبغي 
وقد .   للحمایةالمسؤول المقروقد یكون من الضروري إرسال النسخ إلى .  المكان الذي تحتفظ فیھ بأصولھا

 وأي ملفات تتطلبھا العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تحتوي تلك الملفات على المعلومات المالیة وملفات 
  .مانحینالتقاریر المقدمة لل

  ملفات اإلخالء

.  ، یتم عمل قائمة بالملفات التي یجب أن یأخذھا الفریق عند اإلخالء القائمةإذا كان اإلخالء أحد االحتماالت
وقد تشمل تلك الملفات على سبیل .  وبھذه الطریقة یمكن تجمیع الملفات الھامة بسرعة عن اتخاذ قرار اإلخالء

  . والمخزونالمعدات والملفات المالیة وجرد دعویة و الجھادیة العناصر المسلمة الالمثال ملفات 

ویجب مالحظة أنھ قد یكون من الخطر اصطحاب أنواع معینة من المعلومات مع الفریق عند اإلخالء، حیث قد 
التجمعات و  عناصر و أفرادوھناك أمثلة على اعتقال .  یتعرض الفریق للتفتیش عند محاولة مغادرة المنطقة

في حوزتھم أثناء  طویلة بسبب وجود معلومات حساسة ة ومحاكمتھم وسجنھم لمدمات اإلسالمیة والجھادیةالتنظی
  .اإلخالء

تفوض ھذه الوثیقة ومن الحكمة تحضیر وثیقة تفویض أولیة، یمكن التوقیع علیھا بسرعة في حالة اإلخالء، و
  . وإدارة عملیاتھاالجماعة أو التنظیم األعلى درجة لتمثیل  الوطنيدعويالعنصر حسبوي و ال

   أمن الحاسوب

.  مرور والسرقة، حتى إذا تم استخدام كلمة للتلفإن المعلومات التي یتم االحتفاظ بھا في الحاسوب تكون عرضة 
ویمكن لفساد القرص أو .  قراءتھا، حتى إذا بدا أنھا قد ألغیتحیث تبقى الملفات على أقراص الحاسوب ویمكن 

  . الحاسوب أن تصیب المعلومات بالضرر أو تزیلھاھجماتالفیروسات أو األنواع األخرى من 

 الذین یستخدمون الحاسوب العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  من أن جمیع المسؤولین أن یتأكد وینبغي
االحتفاظ ینبغي و.  طیة للمعلومات الھامة الموجودة على حواسبھم بصفة دوریةیقومون بعمل نسخ احتیا

ویجب تثبیت أجھزة الحاسوب في مكان محدد إذا أمكن، لكي تكون .  باألقراص االحتیاطیة في مكان مختلف
  .السرقة أكثر صعوبة

  تأمین الالسلكي والھاتف والبرید اإللكتروني
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 أو الھاتف ورسائل البرید اإللكتروني والفاكس، ستماع إلى محادثات الالسلكيقد یتمكن اآلخرون من قراءة أو اال
إال أن بعض نظم التشفیر تكون .  حیث ال یوجد ما یعرف بنظام تشفیر آمن تمامًا.  حتى وإن استخدمت شفرة

 .سالة لحل شفرة الر طویًالًا ووقتًا مدربًامتخصصأنھا ستتطلب جیدة لدرجة 

حیث توجد أمثلة الكتشاف القوات العسكریة .   لیست آمنة أیضًاكما أن الھواتف المتصلة باألقمار االصطناعیة
 عبر التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةي مسؤوللمواقع الالجئین من خالل االستماع لمحادثات 

وبعد ذلك ذھبت قوات .  لة باألقمار االصطناعیة وھم معتقدین أنھم یتحدثون عبر نظام آمنالھواتف المتص
  .الجیش إلى موقع الالجئین وقتلتھم

فمن الممكن دائمًا الحصول على .  وأبسط طریقة لتجنب إفشاء معلومات حساسة أو سریة ھي عدم إرسالھا
وقد یستغرق ذلك وقتًا أطول، ولكن .  یحتاج لمعرفتھاالمعلومات بصفة شخصیة، وإبالغھا مباشرة للشخص الذي 

  ھل من الضروري أن یعرف ذلك الشخص المعلومات بسرعة؟

وفي ھذه الحاالت، ینبغي أن تدرك .  وفي بعض األحیان ال یمكن تجنب إرسال معلومات حساسة أو سریة
وأن توازن بینھا وبین ) ن المحلیینالتي قد تتعرض لھا أو قد یتعرض لھا اآلخرون، بما في ذلك السكا(المخاطر 
  .المنافع

التجمع  ات و  ذوي الخب  رة باس  تخدام  التجمع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة والجھادی  ة  ي م  سؤول العدی  د م  ن  و یت  ردد
 الت ي ت ستخدم   )الرسمیة (ففي بعض الدول یطلب ترخیص من المنظمات.   للتشفیرالتنظیمات اإلسالمیة والجھادیة  

غم م ن أن بع ض نظ م ال شفرات عالی ة الج ودة، إال أن ھ ال یوج د م ا ی سمى باالت صاالت اآلمن ة              وعلى الر .  التشفیر
وفي حالة رسائل البرید اإللكتروني المشفرة، تحتوي أجھزة الحاس وب الت ي ترس ل وت ستقبل ھ ذه           %.  ١٠٠بنسبة  

س  یمكن ق  راءة تل  ك  وإذا ت  م االس  تیالء عل  ى أجھ  زة الحاس  وب  : الرس  ائل عل  ى ن  سخ منزوع  ة ال  شفرة م  ن الرس  الة  
  .الرسائل

ومن اآلراء األخرى المعارضة للتشفیر ھي أنھا قد تلفت انتباه وكاالت االستخبارات التي قد تتساءل عن ض رورة   
 ف ي   یتعرض ون لل سجن عن د اكت شاف معلوم ات ح ساسة       و ال دعوة  وفي الماض ي ك ان عم ال اإلغاث ة        .  تلك الشفرة 

ویساعد إرس ال رس ائل غی ر م شفرة وال تحت وي عل ى معلوم ات ش دیدة         .  الوثائق الخاصة بھمأجھزة الحاسوب أو   
  .الحساسیة على تجنب تلك المشكلة الخطیرة

  المعلومات التي ال ینبغي تسجیلھا 

.   تحت اج إل ى ت سجیل    الت ي ال  تجنب ت سجیل المعلوم ات الح ساسة   التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة    على  
 ت  سجیل أی  ة معلوم  ات ق  د تعط  ي انطباع  ًا بالتج  سس، أو جم  ع  الجماع  ة أو التنظ  یموب  شكل خ  اص، ال ینبغ  ي عل  ى 
  . المحلیة أو أحد أطراف النزاع للخطرالجھات المسؤولةمعلومات قد تعرض أمن إحدى 

إذا ( األمن ي الع ام حولھ ا والتھدی  دات     لمعرف ة الوض  ع التجمع ات و التنظیم  ات اإلس المیة والجھادی ة   فم ثًال، تحت اج   
ولكنھا قد ال تحتاج إلى معرفة أو تسجیل المواقع الدقیق ة للق وات والخن ادق      .  التي تمثلھا القوات العسكریة    )وجدت

التجمع ات   عناصر و أف راد قة التي یعمل فیھا واألسلحة الثقیلة والعملیات العسكریة الحالیة إال إذا كانت تھدد المنط 
وقد یعرض ت سجیل معلوم ات   ).  قد یكون من الضروري إخالء تلك المنطقة   .  (و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة   

العناصر الم سلمة  حیث یمكن مھاجمة .   لخطر كبیرالجماعة أو التنظیم عسكریة دقیقة بشكل غیر مناسب یعرض       
  .ذا وجدت تلك المعلومات معھم أو سجنھم لالشتباه في قیامھم بالتجسس إالدعویة و الجھادیة 
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   اإلعالم واألمناإلعالم واألمناإلعالم واألمن   ...١٦١٦١٦أأأ

.  التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفراد تأثیر على أمن في بعض األحیان قد یكون لإلعالم
.   جماعات تود إیقاف تلك العملیاتحیث یمكن من خالل ذكر تفاصیل عملیات حساسة أن یثیر اإلعالم غضب

  كما یمكن أن یلفت انتباه القوات المسلحة المعادیة

اإلنسانیة و ومن الناحیة اإلیجابیة، قد یعزز اإلعالم األمن عن طریق ذكر معلومات دقیقة عن العملیات 
یانات الدقیقة، وبذلك ویمكن استخدام اإلعالم بعد وقوع حادث أمني لنشر الب.  ، لكسب الرضا المحلياإلسالمیة

  .یمكن إخماد الشائعات المبالغ فیھا التي قد تروَّج

 معرفة التقاریر اإلعالمیة، وأن یكونوا التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةي مسؤولولذلك یتعین على 
 أخذھا في االعتبار وتشمل النقاط التي ینبغي.  قادرین على استخدام اإلعالم بصورة فعالة كلما كان ذلك مناسبًا

  :ما یلي

ینبغي أن تكون قادرًا على التعبیر .  معرفة الرسالة التي ترید إرسالھا والتأكد من قیامك بذلك خالل المقابلة •
 ثوان أو ٨من " تعلیق قصیر"وفي اإلعالم الغربي، یزید التعبیر عن الرسالة في .  عنھا باختصار ووضوح
 .أقل من فرص إذاعتھا

حیث یعزز .  وھذا األمر صحیح من ناحیة المبدأ وحكیم من الناحیة العملیة.  تقول الحقیقة دائمًاتأكد من أنك  •
 .ذلك من سمعة األمانة، كما أن المعلومات الخاطئة تكتشف في النھایة

وإذا كان .  وإذا لم تكن تعرف إجابة سؤال، صرح بذلك.  إذا لم تكن متأكدًا من إحدى الحقائق، فال تنشرھا •
 . نشر معلومات غیر مؤكدة، علیك التوضیحعلیك

وبعد وقوع حادث أمني كبیر، فكر في تقدیم تصریح مبكر لإلعالم بمجرد الحصول على بعض الحقائق  •
 .حیث سیساعد ذلك على منع ازدیاد الشائعات الخاطئة.  المؤكدة لتقدیمھا

حیث قد یبدو ذلك موقفًا دفاعیًا ویترك .  فكرة سیئة" ال تعلیق"تعتبر اإلجابة على سؤال من اإلعالم بتعبیر  •
 .فجوة معلومات قد یحاول اإلعالم سدھا بمعلومات أقل دقة

وینبغي علیك تقییم ما إذا .  إذا علمت بوجود شائعة خاطئة عن منظمتك، فكر في أفضل طریقة لتصحیحھا •
 .تك إذا لم یتم تصحیحھا لمنظمكانت ستتسبب في زیادة التھدید

وبالنسبة للذین ال یحق لھم .   فیما یتعلق بمن یسمح لھم بالحدیث إلى اإلعالمللعناصراصدر تعلیمات واضحة  •
مثًال، وجود متحدث رسمي واحد یساعد على منع (الحدیث إلى اإلعالم، علیك أن تشرح لھم سبب ذلك 

مثًال، إحالتھم بطریقة مھذبة إلى (اتجھ اإلعالم نحوھم ، وأن تعلمھم بما ینبغي أن یقولوه إذا )االرتباك
 ).المتحدث الرسمي

وإذا استخدمت لغة ال تتحدثھا، قم بترشیح أحد .  ینبغي أن تكون متیقظًا لما تقولھ وسائل اإلعالم المحلیة •
لمحلي حیث یعزز ذلك من فھمك للوضع ا.  الزمالء الذین یعرفون ھذه اللغة لمراقبة اإلعالم وتلخیصھ لك

 .ویمكنك من تقییم البیئة األمنیة المتطورة

  .تجنب التعلیق على موقف الحكومة أو السیاسة أو الجیش، إال إذا كانت ھناك أسباب ھامة للقیام بذلك •
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   سجالت أقرب األقاربسجالت أقرب األقاربسجالت أقرب األقارب   ...١٧١٧١٧أأأ

 أو العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة عائالت  من إبالغ الجماعة أو التنظیم ُتَمكِّن سجالت أقرب األقارب
ویتعین وجود سجل أقارب حدیث لجمیع .  أصدقائھم المقربین في حالة وقوع حادث أو إصابة أو مرض أو وفاة

 ) األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمر( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 
یفضل أن یكون موجودًا في المكانین في حالة ضیاع :  أو المیدانالمسؤولطوال الوقت في المقر ) القیادیینو

  .السجالت من أحد المواقع

  :ویحتوي سجل أقرب األقارب على المعلومات التالیة

  عنصر حسبوي و دعويال

 . بالكاملعنصر حسبوي و دعوياسم ال •

 .عنصر حسبوي و دعويتاریخ میالد ال •

 .وأرقام الھاتفعنوان المنزل  •

  أقرب األقارب

 .االسم بالكامل •

 ).مثال، األب، الزوجة، صدیق (عنصر حسبوي و دعويالصلة بال •

 .العنوان •

 .أرقام الھاتف •

 .عنوان البرید اإللكتروني •

إذا لم یكن االتصال بھذا الشخص ممكنًا، ھل یوجد شخص آخر یمكن االتصال بھ؟  وإذا كان األمر كذلك،  •
  . بالكامل والصلة وتفاصیل االتصال الكاملةینبغي توفیر االسم
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   إجراءات إبالغھمإجراءات إبالغھمإجراءات إبالغھم: : : أقرب األقاربأقرب األقاربأقرب األقارب   ...١٨١٨١٨أأأ

، ولم العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  أو إصابة أو مرض أو وفاة أو أي حدث خطیر ألحد إذا وقع حادث 
ب أقاربھ، یقتضي الواجب األخالقي في معظم  قادرًا على االتصال بأقرعنصر حسبوي و دعويیكن ھذا ال

ومن الواضح أن ھذه العملیة شدیدة الحساسیة، .   المستخدمة إبالغھمالجماعة أو التنظیمالحاالت على األقل من 
  .ومن المھم وجود إجراءات واضحة لھا

  :وقد تتضمن اإلجراءات النقاط التالیة على األقل

 األعلى درجة بإبالغ أقرب المسؤول الخطیرة مثل الوفاة، یقوم من سیبلغ أقرب األقارب؟  في الحاالت •
 عنصر حسبوي و دعوي للحدث ولمساندة عائلة الالجماعة أو التنظیماألقارب، إلظھار األھمیة التي تولیھا 

 .وأصدقاءه

  أو كان شدید المرض، قد یكونعنصر حسبوي و دعويبأیة وسیلة سیتم إبالغ أقرب األقارب؟  إذا توفي ال •
وفي بعض الحاالت، عندما یعیش أقرب األقارب في دولة أخرى، لن .  من الضروري القیام بزیارة شخصیة

 األعلى درجة إذا كان من المسؤولیكون من الممكن القیام بزیارة شخصیة سریعة، وفي ھذه الحالة یقرر 
 .المناسب إجراء مكالمة ھاتفیة

 . األقارب بالخبرتقدیم النصیحة للذین یتعین علیھم إبالغ أقرب •

  االتصال بأقرب األقارب

  :قد تكون األفكار التالیة مفیدة

إذا لم تكن تتحدث نفس اللغة، علیك التأكد من توفر مترجم جید، وادرس إمكانیة أن یكون من األفضل قیام  •
 .زمیل یتحدث نفس اللغة بإبالغ الخبر

امرأة، تأكد من أن تقوم امرأة بالزیارة، أو إذا كان إذا كان القریب .  ارتد مالبس تتسم بالوقار) عند الزیارة( •
 .والعكس صحیح-ھناك أكثر من زائر، تكون واحدة منھم على األقل امرأة

إذا لم یكن وحده، اطلب منھ الذھاب إلى غرفة یكون .  اسأل الشخص إذا كان وحده) عند الحدیث عبر الھاتف( •
 .وحده فیھا

 في حالة الوفاة أو أي حدث خطیر، قد تود إشراك مستشار مدرب في )عند الزیارة أو المحادثة الھاتفیة( •
 . الزیارة أو المحادثة

 .واطلب منھم الجلوس. اخبرھم أنك لدیك أخبار سیئة •

عظم اهللا "مثًال، . اخبرھم بما حدث للشخص المعني ببساطة ووضوح).  عند الزیارة(انظر إلیھم مباشرة  •
ا یكون ذلك أفضل من جملة طویلة أو تأخیر اللحظة التي یسمعون فیھا وعادة م".   قد توفيفالنان أجركم، إ

 .فربما یكونون قد خمنوھا مسبقًا.  األخبار السیئة

فقد یتخذ رد فعلھم عدة أشكال مختلفة، .  علیك أن تكون مستعدًا في ھذه المرحلة لتقدیم الدعم لھذا الشخص •
والمھم ھو أن تظل ھادئًا ومساندًا .  أو حتى العنفتتراوح بین الصمت طوال الوقت إلى الحزن الھستیري 

وقد یكون من المناسب استخدام شخص من نفس النوع إشارة دعم جسدیة، ویعتمد ذلك .  ومتعاطفًا ولطیفًا
 .وسیكون من المفید أن یكون معك مندیل.  مثًال، وضع الذراع حول الكتف: على الموقف
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 علیك سردھا ببساطة ووضوح، وكن مستعدًا للتوقف إذا لم في حالة رغبتھم في سماع القصة بالكامل، •
 .یستطیعوا تحمل سماع أي شيء آخر

وقد تكون القصة .  استخدم حكمك فیما یتعلق بإخبارھم الوصف الطویل للقصة أو بإبالغھم بوصف أقصر •
 .األقصر أكثر انتقاءًا، ولكنھا قد تكون كل ما یستطیعون تحملھ في ھذه المرحلة

فقد یكون من .  وإذا لم تكن تعرف اإلجابة على سؤال، قل أنك ال تعرفھا.  ن كل ما تقولھ صادقتأكد من أ •
 .المضر أن یعرف أقرب األقارب في وقت الحق أنھ قد تم تضلیلھم، سواء عن قصد أو بدون قصد

بلغھم باإلجراء بمجرد فھمھم للموقف وبمجرد أن یصبحوا ھادئین بما فیھ الكفایة للتحدث عن األمور العملیة، ا •
اقترح ).  مثًال، نقل الشخص المصاب إلى المستشفى؛ استعادة جثة المتوفى (الجماعة أو التنظیمالذي اتخذتھ 

اذكر المساعدة التي ستقدمھا ).  مثًال، السفر لرؤیة الشخص المصاب(علیھم اإلجراء الذي یرغبون في اتخاذه 
 .  وینبغي أن تأخذ الكثیر من الوقت لطمأنتھم بأكبر قدر ممكن)مثًال، دفع أجر الطائرة (الجماعة أو التنظیم

اسأل إذا كان لدیھم أقارب أو أصدقاء یمكن أن یقدموا لھم المساندة العاطفیة، واعرض االتصال بھؤالء  •
 .األشخاص بالنیابة عنھم

ر عن وفاة، فال ینبغي وإذا كان الخب.  إذا احتاج ھؤالء األشخاص لبقائك لمدة طویلة، كن مستعدًا للقیام بذلك •
.  تركھم وحدھم؛ وبدًال من ذلك علیك االنتظار إلى أن یحضر أحد أصدقائھم أو أفراد عائلتھ لمساندتھم

 .  وبمجرد استعدادھم لمغادرتك، عبر عن تعاطفك مرة أخرى، وطمئنھم بأنك ستساعدھم بكل وسیلة ممكنة

 باألقارب في الیوم التالي وبشكل متكرر بعد ذلك باالتصال) أو مسؤول االتصال األساسي(تأكد من قیامك  •
فأحیانًا تجد المنظمات أنھ من السھل توفیر المساندة الفوریة، ولكن من الصعب تذكر .  كلما كان ذلك مناسبًا

عنصر فقد تنتقد عائلة ال.  الجماعة أو التنظیم لصالح األقارب ولسمعة - المساندة المستمرة الضروریة
 . الذي ینساھممسؤول الدعوة المتوفى بشدة دعويالحسبوي و ال

وتأكد من إیصال ذلك .  الجماعة أو التنظیمتحقق من المساعدات المالیة وغیرھا من المساعدات المستحقة من  •
 .وقم بالتحضیر لوصول المساعدة في أقرب وقت ممكن.  لألقارب بدقة تامة وبدون تأخیر

  . عن العملیة بالكامل، لضمان الحفاظ على المستویات العالیة رفیع المستوى مسؤوًالمسؤولینبغي أن یكون  •
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   إجراءات الالسلكيإجراءات الالسلكيإجراءات الالسلكي   ...١٩١٩١٩أأأ

ویستغرق .  وفي بعض المواقف تكون وسائل اتصال أخرى كافیة:  عند الضرورة فقطینبغي استخدام الالسلكي
 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة وینبغي تعلیم جمیع .  تعلم استخدام الالسلكي بصورة جیدة بعض الوقت

االستخدام األساسي لالسلكي كنوع من المساعدة الضروریة لألمن، في العملیات المیدانیة التي یكون فیھا 
  .استخدام الالسلكي ضروریًا

  أنواع الالسلكي

لعدة مئات من الكیلومترات وفي بعض إن أجھزة الالسلكي بعیدة المدى أجھزة عالیة التردد، یمكنھا أن تتصل 
  .األحیان عدة آالف

ویمكنھا أن تنقل لكیلومترات قلیلة مباشرة، .  وعادة ما تكون أجھزة الالسلكي قصیرة المدى عالیة التردد جدًا
یمكن أن یصل مداھا لعشرات ) على قمة تل أو مبنى مرتفع(ولكن عند استخدام محطات إعادة التقویة 

والمجاالت النموذجیة ألجھزة الالسلكي عالیة التردد جدًا.  الكیلومترات
٣

  :  ھي ما یلي

 . كم٥- ٢: من السلكي یحمل بالید إلى السلكي یحمل بالید •

 .كم٢٠حتى : من وحدة السیارة إلى وحدة السیارة •

 .كم١٥حتى : من وحدة القاعدة إلى جھاز یحمل بالید •

 .كم٣٠حتى : من وحدة القاعدة إلى وحدة سیارة •

 . كم٥٠حتى : حدة أساسیة إلى وحدة أساسیةمن و •

وغالبًا ما یحمل ھذا النوع : و تكون بعض أجھزة الالسلكي عالیة التردد جدًا محمولة بالید، وبھا ھوائي صغیر
أما أجھزة الالسلكي األكبر حجمًا، سواء كانت .  التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفراد
  .عالیة التردد جدًا، فیتم تركیبھا في السیارات أو المباني ویكون لھا ھوائیات أكبر حجمًاعالیة التردد أو 

  العنایة بالالسلكي

وینبغي تفریغ بعض أنواع البطاریات بالكامل قبل إعادة .  تحتاج بطاریة الالسلكي إلى إعادة الشحن بصفة دوریة
ات الجیدة االحتفاظ ببطاریة احتیاطیة، مشحونة ومن الممارس.  شحنھا، وإال انخفض عمر البطاریة وقوتھا

  .بالكامل، للتمكن من تغییر البطاریات فور نفاد األولى

  برمجة الالسلكي

.  وعادة یقوم فني متخصص بھذا العمل.  تحتاج الكثیر من أجھزة الالسلكي الحدیثة إلى البرمجة قبل االستخدام
 في تلك المنطقة، التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة ویتم ضبط الالسلكي على الترددات التي تستخدمھا

  .باإلضافة إلى تردد واحد أو أكثر خاص بمنظمتك

  إجراءات التحدث عبر الالسلكي

                                                   
3
 Safety First: a field security handbook for NGO staff by Shaun Bickley, revised version published 2003 by Saveالمصدر  

the Children UKمتاح من com.dgeplymbri.www.  
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یتحدث شخص واحد فقط كل مرة، ویمنع .  من المھم إتباع اإلجراءات القیاسیة عند التحدث عبر الالسلكي
.  الف الھاتف، یمكن ألي شخص معھ جھاز السلكي االستماع لما تقولھوبخ.  اآلخرین من الحدیث أثناء ذلك

  :لذلك ینبغي أن تأخذ مبادئ استخدام الالسلكي التالیة في االعتبار

 .الوضوح •

 .اإلیجاز •

 .األمن •

جراءات المستخدمة وفیما یلي أكثر كلمات اإل.  حدد ما ترید قولھ قبل اإلرسال.  ال تستخدم الالسلكي مثل الھاتف
  :شیوعًا

  المعنى  كلمة اإلجراءات

ثم ادخل إشارة النداء الخاصة (اتصال   مرحبًا
  )بالشخص أو المحطة التي تتصل بھا

.  لشخص أو محطة" اسم الالسلكي"  إشارة النداء
: تكون عادة من حروف وأرقام، مثالی(
وال تستخدم ) تنطق ألفا واحد اثنان (٢١أ

  .لألشخاص والمنظماتاألسماء الحقیقیة 

  ..إشارة النداء ھي  ..ھذا

  أنا أكرر ما أرسلتھ اآلن  أقول مرة أخرى

  أعد قراءة اإلرسال بالكامل كما سمعتھ  اقرأ مرة أخرى

  لقد فھمت ما قلتھ اآلن  ُعِلم

  أرسل رسالتك   إرسال

  ھذه نھایة إرسالي وأتوقع الرد  حّول

ال یتم  (ھذه نھایة إرسالي وال أتوقع الرد  انتھى
  ")حّول وانتھى"استخدام 

برجاء .  یجب أن أتوقف لثوان معدودة  انتظار
یقوم اآلخرون ینبغي أن ال .  (االنتظار

  )باستخدام قناة الالسلكي في ھذه األثناء

یجب أن أتوقف لمدة أطول؛ سأقوم   انتھى وانتظار
یمكن أن یستخدم .  (باالتصال مرة أخرى

  ) ھذه األثناءاآلخرون قناة الالسلكي في 

  ما أرسلتھ اآلن صحیح  صحیح

  ما أرسلتھ اآلن لیس صحیحًا  خطأ

 والنسخة -ما أرسلتھ اآلن لیس صحیحًا  تصحیح
  ......الصحیحة ھي

إنھا حالة طوارئ وأحتاج إلى مقاطعة    مقاطعة-مقاطعة
  .محادثة الالسلكي إلرسال رسالة
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  االتصال بشخص آخر

انتظر حتى انتھاء األحادیث الجاریة تمامًا قبل البدء .  إلرسال في نفس الوقتتأكد من عدم قیام شخص آخر با     •
 .في اإلرسال

 .ینبغي أن تكون الرسالة موجزة ومحددة •

 .استخدم كلمات اإلجراءات القیاسیة •

العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و  وال تع  رف المنظم  ات أو .  اس  تخدم إش  ارات الن  داء ب  دًال م  ن أس  ماء األش  خاص   •
 . باالسم عبر الالسلكيالجھادیة 

".  ح ّول ] إشارة النداء الخاصة بك[ھذا ] إشارة نداء المتلقي[ مرحبًا : "وقل " اإلرسال"ابدأ بالضغط على زر     •
 .فورًا" اإلرسال"ثم اترك زر 

، تقوم بال ضغط عل ى زر   ")، إرسال حّول]إشارة النداء[ربما یكون ذلك من خالل قولھ   (بعد أن یجیب المتلقي      •
ث  م تت  رك زر ". انتھ  ى"أو " ح  ّول"كلم  ة وت  ذكر إش  ارة ن  دائك م  رة أخ  رى، وترس  ل الرس الة وتنھیھ  ا ب  " لاإلرس ا "

 .اإلرسال

بعد االتصال األول في المحادثة، یكون من الطبیعي أن یبدأ كل إرسال بإشارة نداء المتحدث، ولكن في بع ض    •
 .حیث تتباین الممارسات المحلیة.  الحاالت ال یكون ذلك ضروریًا

 . ویكون بینھا فترات توقف واضحةمفھومةم بتقسیم الرسالة إلى عبارات ق •

 .ینبغي أن یكون النطق واضحًا مع استخدام إیقاع طبیعي وصوت معتدل •

 .سم تقریبًا من الفم ٥ دینبغي أن یكون المیكروفون على بع •

 .العمل فقطحیث یستخدم الالسلكي لألغراض المتعلقة ب. ینبغي تجنب االتصال الذي ال لزوم لھ •

 . بإرسال معلومات محددة متعلقة باألمن أو خطط السفر وال تناقش نقل األموال أو السلع أبدًاال تقم •

   األبجدیة الصوتیة

الح  روف عب  ر الالس  لكي أو اس  تخدام الح  روف ف  ي إش  ارات الن  داء، ی  تم اس  تخدام األبجدی  ة ال  صوتیة     عن  د تھجئ  ة 
  :وینبغي على جمیع مستخدمي الالسلكي معرفتھا عن ظھر قلب.  الدولیة
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A  ALFA  

B  BRAVO 

C  CHARLIE 

D  DELTA 

E  ECHO 

F  FOXTROT 

G  GOLF 

H  HOTEL 

I  INDIA 

J  JULIET 

K  KILO 

L  LIMA 

M  MIKE 

N  NOVEMBER 

O  OSCAR 

P  PAPPA 

Q  QUEBEC 

R  ROMEO 

S  SIERRA 

T  TANGO 

U  UNIFORM 

V  VICTOR 

W  WHISKY 

X  X-RAY 

Y  YANKEE 

Z  ZULU 

  التزوید بالطاقة
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 وال توج د إم دادات كھرب اء رئی سیة ف ي معظ م المواق ف       .  ال یمكن ألجھزة الالسلكي أن تعمل بدون م صدر طاق ة        
ود للمول د، لت شغیل أجھ زة     ووق  ول ذلك، ق د تحت اج إل ى مول د     .   أو ق د تك ون غی ر موث وق بھ ا     اإلنسانیة و اإلسالمیة 

  .الالسلكي األكبر حجمًا مباشرة وتشغیل شاحن البطاریات ألجھزة الالسلكي التي تعمل بالبطاریات

وعلیك التأكد من أن جمیع البطاریات مشحونة بالكامل، حتى تكون ق ادرًا عل ى االت صال إذا وقع ت حال ة ط وارئ         
  . وانقطعت الكھرباء وتعطل المولد

 والم ساكن للتقلی ل م ن ال ضوضاء واإلزع اج       في مك ان بعی د بم ا فی ھ الكفای ة ع ن المكات ب          وینبغي وضع المولدات  
وإذا أمكن وضعھا في مبنى خارجي مع وجود التھویة الكافیة أو بن اء ج دار حولھ ا، یك ون          .  الذي تسببھ المولدات  

  .مولدات من األغراض القیمة، لذلك ینبغي تأمینھا بأقفال قویة ومنع الوصول إلیھاوال.  ذلك أفضل

 اإللكترونی ة بال ضرر أو   المع دات ، یمك ن أن ت صاب    وعند استخدام إمدادات كھرباء رئیسیة غیر موثوقة أو مول د 
قایة من تغیر الطاقة بین مصدر الطاقة ومن الضروري توصیل جھاز للو .  التلف نتیجة للتغیر المفاجئ في الطاقة     

  .وأجھزة الالسلكي وشاحن البطاریات وأجھزة الحاسوب

  . إلى قیام فني مؤھل بإجراء الصیانة الدوریة لھاوتحتاج المولدات

  الطوارئ و اإلستنفارفي حاالت 

 أساس  ًا ف  ي الب  واخر والط  ائرات ھ  و ، والم  ستخدمالط  وارئ و اإلس  تنفارإن ات  صال الالس  لكي القیاس  ي ف  ي ح  االت 
 مرات، یتبعھا موقع ك ووص ف م وجز لحال ة     ٣، یتبعھا إشارة النداء الخاصة بك "ماي داي  ماي داي  ماي داي   "

أم ا عملی ًا، فن ادرًا م ا ی  ستخدم عم ال اإلغاث ة ھ ذا اإلج راء، ب  ل         .   والم ساعدة الت ي تحتاجھ  ا  الط وارئ و اإلس تنفار  
  ).٢٩ارجع إلى ملحق (تقریر فوري بالحادث أو /یستخدمون لغة بسیطة و

  شفرة اإلكراه

 بشكل عام ھي كلمات أو عب ارات غی ر مؤذی ة ی تم اختیارھ ا لالس تخدام عب ر الالس لكي أو         إن كلمات شفرة اإلكراه 
العناص ر  وینبغي أن یعل م جمی ع   .  صالوقف خطیر ولكنھ لیس حرًا في االتمالھاتف لإلشارة إلى أن المتحدث في       

  . كلمات شفرة اإلكراهالمسلمة الدعویة و الجھادیة 

  افعل ما یلي

 .  مع أحد الزمالء مفیدًاب ویمكن أن یكون التدری-احصل على تدریب على استخدام الالسلكي قبل البدء •

 .فكر جیدًا قبل أن تتحدث •

 .علیك أن تكون شدید اإلیجاز •

 . إال إذا لم تكن ھناك وسیلة اتصال أخرى مالئمةال تستخدم الالسلكي •

 .الطوارئ و اإلستنفارینبغي أن تعرف أي القنوات ھي قناة االتصال وأیھا قناة  •

  ال تفعل ما یلي

 .عبر الالسلكيال تذكر أي معلومات حساسة  •

 ).ققد یكون ھناك خطر اإلصابة بالحرو(ال تلمس الھوائي أثناء اإلرسال  •
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ال تستخدم الالسلكي بالقرب من الوقود عندما یكون مكشوفًا في الھواء، مثًال عند مل ئ خ زان ال سیارة ب الوقود         •
   ).قد یكون ھناك خطر اشتعال الوقود( 
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   التقییم األمنيالتقییم األمنيالتقییم األمني   ...٢٠٢٠٢٠أأأ

ن تخطیط اإلجراءات األمنیة ھو فھم الموقف األمني بالشكل الكافي لتمكین الفریق مإن الھدف من التقییم األمني 
  .بالشكل المناسب

یقوم قائد الفریق بإجراء التقییم األمني قبل اتخاذ القرار النھائي باالنتشار، وبالتأكید قبل وصول الفریق ما وعادة 
  .ویفضل أن یتم ذلك من خالل زیارة تقییم، وإذا تعذرت الزیارة یمكن إجراء التقییم عن بعد.  المسؤول

  :وتشمل العوامل المؤثرة على طول الزیارة.  تكون زیارة التقییم طویلة بما یكفي لتحقیق غایتھاوینبغي أن 

 .مستوى انعدام األمن •

 .األشخاص الذین یجرون التقییم/ خبرة الشخص •

 .عدد األشخاص الذین یجرون التقییم •

 .الحجم الجغرافي للمنطقة •

 .تعقید الموقف السیاسي •

 .الطقس •

 .ل العطالت والمھرجاناتأحداث محلیة أخرى، مث •

 .ین مثل الزعماء المحلیینالمسؤولتوفر المحاورین  •

 .توفر وسائل المواصالت •

 .توفر خرائط جیدة •

فإذا كان الكثیر من الناس یلقون حتفھم، یكون من الضروري أحیانًا .  اإلنسانیة و اإلسالمیةشدة الحاجة  •
 ولكن ذلك األمر یتطلب قرارًا -بأسرع وقت ممكنإجراء تقییم أمني بسرعة أكبر، للسماح ببدء البرنامج 

 .حذرًا حیث أن التقییم شدید السرعة یمكن أن یكون خطیرًا

وقد .  ومن أھم متطلبات التقییم األمني التحدث مع األشخاص الذین سیشرحون الوضع األمني بشكل أفضل
  :یكونون أنماطًا مختلفة من الناس، مثًال

 .ارھم عشوائیًا من عدة مواقع تمثیلیة متنوعةالسكان العادیون، ویتم اختی •

 .  ورؤساء القرى والمحافظین والسیاسیینوالحكماء رؤساء البلدیاتالزعماء المحلیون مثل  •

بشكل منفصل عن الرجال، إذا أمكن، (غالبًا ما تكون ھناك حاجة لبذل جھد خاص لمقابلة النساء : النساء •
 ).شكل كبیر عن آراء الرجالفربما تكون آرائھم ومعلوماتھم مختلفة ب

 .نوالزعماء الدینی •

 . المنظمات غیر الحكومیة المحلیةعناصر و أفراد •



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 66 

العناصر المسلمة الدعویة و كل من ( الدولیة التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفراد •
 ).الجھادیة

 .رجال األعمال •

 .نوالدبلوماسی •

 التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة عناصر و أفرادع، مثل األشخاص الذین یتمتعون بحسن اإلطال •
 .السابقین واألكادیمیین

وغالبًا ما تثمر المحادثات غیر الرسمیة عن أكثر المعلومات فائدة، ولكن قد یكون من المناسب استخدام أسلوب 
 أن یعرف لذي یضطلع بالتقییمالشخص اوسیود .  توقف على الثقافةھذا یرسمي أكثر مع الزعماء المحلیین، و

  :إجابة عدد كبیر من األسئلة، منھا

  الوضع العام

 ما الذي یحدث في المیدان السیاسي؟ •

ة؟  ما كمیة الفقر الموجودة، وما أسبابھا؟  ھل المسؤولما ھو الوضع االقتصادي؟  ما ھي موارد الدخل  •
 مستوى البطالة مرتفع؟

 ما ھي التركیبة االجتماعیة للمنطقة؟  •

 ما ھي الدیانات المحلیة الموجودة، وكم عدد الذین یتبعونھا؟ •

 ما ھو تاریخ المنطقة؟ •

  التھدیدات

  في المنطقة؟التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالتي تواجھھا ة المسؤولما ھي التھدیدات  •

 ما أنواع الجرائم الموجودة وما عددھا؟ •

 ؟اإلنسانیة و اإلسالمیة الجماعة أو التنظیم بحسب نوعیة وأین تلك التھدیدات تبعًا للمنطقة ھل تتبا •

 ھل تتباین تبعًا لساعات الیوم أو أوقات العام؟ •

 إلى أنواع مختلفة من التھدیدات؟  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ھل تتعرض األنواع المختلفة من  •
، الرجال، النساء، أو القیادیین، ) لحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألمراألفراد ا( الوطنیین مثال، (

 ). الذین ینتمون لجماعة عرقیة معینةالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 

األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة ( الوطنیین  للعناصرھل تختلف بعض التھدیدات بالنسبة  •
 ائالتھم؟ وع) باألمر

 ما ھي الحوادث األمنیة التي وقعت في األشھر والسنوات األخیرة؟ •
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 أو المنظمات الدولیة التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةھل كان ألي من تلك الحوادث عالقة ب •
 األخرى؟

 ھل ھناك أي تھدیدات تأتي من خارج المنطقة؟  كیف یمكن الحصول على معلومات عنھا؟ •

؟  وإذا كان األمر كذلك، ھل ھي خطیرة لدرجة أن تكون النصیحة المتخصصة ي تھدیدات إرھابیةھل ھناك أ •
 حول اإلجراءات األمنیة المضادة لإلرھاب ضروریة؟

  الموقف المحلي

 ما ھي أنسب الطرق لكسب رضا السكان المحلیین؟ •

 ؟یمات اإلسالمیة والجھادیةالتجمعات و التنظكیف یفھم السكان والزعماء المحلیون عمل  •

  في الوقت الحالي؟التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةما موقف السكان والزعماء المحلیین من  •

 ؟  ھل ھي صادقة؟  ما الذي تكشفھ عن الموقف المحلي؟ةما ھي الشائعات المنتشر •

 ؟تنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالتجمعات و الھل ھناك عداء من جانب أي جماعات محلیة أو أفراد تجاه  •

  التي أمثلھا بالذات؟الجماعة أو التنظیمكیف سیتم النظر محلیًا إلى  •

 سكان والزعماء المحلیین؟لما ھي أفضل الطرق لشرح دورنا ل •

 ما تأثیر وصولنا على الرأي المحلي؟ •

 ما تأثیر وجودنا على أمن السكان المحلیین؟ •

  عملنا؟ھل سیقدر السكان والزعماء المحلیون •

 ؟)من جنسیات وأنماط مختلفة ( القیادیین العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة كیف سُینظر إلى  •

األفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة ( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة كیف سُینظر إلى  •
 ؟)من أنماط مختلفة () المعنیة باألمر

 ھل ھناك أي ممارسات أو قضایا ثقافیة ینبغي أن نكون على درایة بھا؟ •

 ؟رشاوىھل ھناك أي قضایا فساد ینبغي أخذھا في االعتبار؟  ھل سنتمكن من العمل ھنا بدون دفع  •

 ھل ھناك أي جنسیات أو جماعات عرقیة مستضعفة في النطاق المحلي؟ •

   المحلیةالجھات المسؤولة

 التسجیل؟  ما ھي التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة المحلیة من لةالجھات المسؤوھل تطلب  •
  إذا وجدت؟،الشروط المفروضة

  اإلعالن عن منظمتنا
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 ھل ینبغي أن نتبنى سیاسة إعالن منخفضة أو متوسطة أو عالیة عند االنتشار؟ •

 ھل ھناك أماكن مناسبة للمكاتب والمخازن والمساكن؟ •

تؤثر على حیادنا؟  مثًال، ھل سنحتاج إلى العمل على جانبي الخط األمامي، أو بین ھل توجد أیة قضایا قد  •
 عدة جماعات عرقیة إلظھار الحیاد؟

كیف یمكن ضمان استقاللنا وكیف یرى الناس ذلك؟  مثًال، ھل نتعمد أن تكون المكاتب والمساكن بعیدة عن  •
 مساكن أو مكاتب الزعماء المحلیین البارزین؟

  الحمایة

 ھي إجراءات الحمایة التي یحتمل أن نحتاج إلیھا؟ما  •

 ھل سنحتاج لالستعانة بحراس مسلحین ؟ •

  المتعلقة باألمن التي سنحتاجھا؟المعداتما ھي  •

  األشخاص والجماعات النافذة

 من ھم أكثر الزعماء المحلیین نفوذًا؟ •

 ما ھي الجماعات العرقیة الموجودة؟  أین تقع ومن ھم زعمائھا؟ •

، المنظمات المدنیة، المنظمات السیاسیة، األمنمثًال، الجیش، (ظمات األخرى ذات النفوذ المحلي ما ھي المن •
 ؟)منظمات األعمال، المنظمات الدینیة، المنظمات الثقافیة

 ما ھي أھداف تلك الجماعات؟ •

 من أین تستمد تلك الجماعات نفوذھا؟ •

 كیف یراھا السكان المحلیون؟ •

 ماعات؟ما ھي العالقات بین تلك الج •

ما ھي األذونات التي سنحتاجھا للقیام بعملنا، وممن سنحصل علیھا؟  كم من الوقت سیستغرق الحصول على  •
 تلك الموافقات؟

  العناصر و األفراد 

 وطنیین؟  ھل ستكون ھناك أي مشاكل في إیجاد األشخاص ذوي عناصرھل ھناك أیة قضایا تتعلق بتعیین  •
 ؟  ھل من الممكن أن تكون ھناك عملیة تعیین عادلة؟القدرات المناسبة

  الوطنیون للمخاطر بسبب عملھم؟العناصر و األفراد ھل سیتعرض  •

( الوطنیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ما ھي اإلجراءات األمنیة التي سیتم توفیرھا في منازل  •
  وفي رحالتھم من وإلى العمل؟) راألفراد الحسبویین المنتمین إلى المنطقة المعنیة باألم
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  وطنیین أم دولیین؟  من الرجال أم السیدات؟  وبأي نسب؟عناصرھل من األنسب استخدام  •

 ة الھامة لألمن؟  ھل سنستطیع شغل ھذه المناصب؟المسؤولما المناصب  •

  التحرك والوصول

 ؟اإلنسانیة و اإلسالمیةما مقدار حریة الحركة المتاحة للمنظمات  •

 كن من الوصول إلى المناطق التي نخطط للعمل فیھا؟ھل سنتم •

 .ھل سیكون ھناك حظر تجول؟  أعط تفاصیل واضحة عن أوقاتھ للمواقع المختلفة •

 ھل ھناك طرق إخالء متاحة؟ •

  الممتلكات

  آمنة؟الجماعة أو التنظیمھل ستكون ممتلكات  •

 ).إذا تمت سرقتھا وبیعھا مثًال( في العنف؟  الجماعة أو التنظیم  و مقتنیاتما ھي مخاطر إسھام سلع •

 عند إغالق التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة تجاه ممتلكات الجھات المسؤولةما ھو موقف  •
 البرنامج؟

  أمن الموقع

 ھل من الممكن أن یكون المكتب والمسكن وأي موقع آخر آمنًا؟ •

  قوات األمن

  المحلیة؟األمنما مقدار كفاءة عمل  •

 باط القوات المسلحة المحلیة؟ما مقدار انض •

  بشكل عام

 ھل تتفوق الفائدة المحتملة لعملنا على المخاطر األمنیة؟ •

  أشخاصًا آخرین للخطر؟الجماعة أو التنظیمھل سُیّعرض وجود  •

ویساعد التحقق من المعلومات .  قصد أو دونھومن المھم معرفة أن بعض المعلومات قد تكون غیر دقیقة، عن 
  .دة مصادر على تقلیل تلك المخاطرةاألساسیة من ع

وتأتي الوثائق ذات الصلة من عدة مصادر، .  وقد تتوافر الوثائق التي تساعد على اإلجابة على األسئلة السابقة
  :وتشمل

 .أو المنظمات غیر الحكومیة واألرشیفات القدیمةالجھات المعینة و المعتبرة تقاریر  •

 .ة والدولیة المحلی- التقاریر والمقاالت اإلعالمیة •
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 .الدراسات األكادیمیة •

 .المطبوعات الحكومیة •

  :وتشمل بعض المصادر المفیدة.  وتتوافر الكثیر من المطبوعات المفیدة على اإلنترنت

 int.reliefweb.wwwشبكة اإلغاثة •

 org.irinnews.wwwاإلقلیمیة التابعة لألمم المتحدة الشبكة المتكاملة لنظم المعلومات  •

 org.humanitarianinfo.wwwمتحدة التابعة لألمم الاإلنسانیة و اإلسالمیةمراكز المعلومات  •

  org.crisisweb.www باألزماتالمجموعة الدولیة المعنیة •

• AlertNet  org.alertnet.www 

وس یكون  .  وتتوقف الطریقة المثلى للقی ام ب ذلك عل ى المنطق ة    .  ومن الضروري معرفة المنطقة أثناء زیارة التقییم    
  :من المفید القیام بما یلي إذا كان ذلك آمنًا

 .ةالمسؤول في أنحاء مختلفة من المدن المشي •

 .زیارة األسواق والتحدث مع التجار والزبائن •

 .القیادة في الطرق الھامة، والتوقف للحدیث مع الناس من وقت آلخر •

 .زیارة القرى البعیدة عن الطریق والحدیث مع الناس •

ن ك ف  ي زی ارة للتقی یم وق د ال تع  رف     وبم ا أ .  وف ي بع ض الح االت ال یك ون القی  ام ب بعض أو ك ل تل ك األش  یاء آمن اً        
 -المنطقة جیدًا،  سیكون من الضروري األخذ بنصیحة مصدر موثوق بھ حول األشیاء اآلمنة التي یمكن القیام بھ ا   

  .ویفضل أن یصحبك شخص موثوق بھ على علم بالمنطقة ویساعد على ضمان سالمتك

وتبع ًا للثقاف ة   .  سكان المحلی ین أثن اء زی ارة التقی یم     التح دث م ع ال    دوقد یكون ھناك خطر التسبب في سوء الفھم عن     
 حتى إذا قمت بشرح سبب الزی ارة بوض وح   -والسیاق، قد تعتبر زیارتك القصیرة وعدًا بالعودة وجلب المساعدات     

التجمع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة    عناص  ر و أف  راد وق  د یت  سبب ذل  ك ف  ي م  شاكل ل  ك أو ل   .  ول  م تق  دم أي وع  ود 
  .خرین اآلوالجھادیة

وإذا كانت الزیارة .  قد یكون من السھل إثارة االستیاء إذا لم تكن مّلمًا بالعادات المحلیة، خاصة عند طرح األسئلة        
سریعة، فھذا وحده كاٍف إھانة لدى بعض الثقافات التي تعتبر أن صرف بعض الوقت على التحیة والمجاملة جزء    

  .مھم من التھذیب

 ھ ذا ق د ی ؤول إل ى اتخ اذ ق رار بع دم زی ارة         -ي الحسبان عند التخطیط إلجراء تقی یم  وینبغي أخذ ھذه االعتبارات ف  
  .مواقع معینة أو أشخاص معینین، بل العثور على معلومات لھا عالقة باألمن، بطریقة أخرى

ا یمكن من وھذ.   مراجعتھ والتصدیق علیھالمسؤولینوھذا یتیح لكبار .  من الناحیة المثالیة، ال بد من كتابة التقییم   
  .والمساءلةترك سجًال في ملف خاص ألغراض التقییم كما أنھ یتوزیعھ على أعضاء الفریق بسھولة 

  :ویمكن أن یكون التركیب الموجز للتقییم كما یلي
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 .الموقع والتاریخ والكاتب •

 .الوضع العام •

 . المحلیةالجھات المسؤولة •

 .التھدیدات •

 .قائمة التھدیدات –

 .احتمال حدوث كل تھدید –

 .التأثیر المحتمل لكل تھدید، إذا حدث –

 . ارجع إلى نھایة ھذا الملحق-یمكن تخطیط التھدیدات على رسم بیاني –

 .قابلیة تعرضنا للتھدیدات •

 .اإلجراءات األمنیة التي نحتاجھا لتقلیل تلك القابلیة •

 . المطلوبة مع المنظمات األخرىاالتصاالتما  •

 :الخاتمة •

 نا المخاطر األمنیة؟ھل تفوق الفائدة المحتملة لعمل –

  اآلخرین للخطر؟الجماعة أو التنظیمھل سیعرض وجود  –

 .التوصیات –

وف ي ھ ذه الحال ة    :  عاجلة، قد ال یكون ھناك وق ت لكتاب ة التقی یم بالكام ل      اإلنسانیة و اإلسالمیة  وإذا كانت الحاجات    
 نوالم سؤول عات، ق د ی صرح   وفي الحاالت القصوى، عندما یكون التحرك مطلوبًا خالل سا.  ینبغي كتابة ملخص  

 م ن   الت ي دفع تھم ل ذلك،   سباباألوفي ھذه الحالة یتعین علیھم تسجیل ھذا القرار و  .  األعلى رتبة بعدم كتابة التقییم    
  . أجل تفسیر عدم إتباع الممارسات الجیدة الطبیعیة

 .یضًا إلى مخطط تأثیر التھدیداتارجع أ
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   اإلحاطة األمنیةاإلحاطة األمنیةاإلحاطة األمنیة   ...٢١٢١٢١أأأ

عنصر حسبوي و باختالف الوضع حسب العمل الذي یقوم بھ  ھا ومضمونیة طول اإلحاطات األمن یختلف
  :  األساسیة الموضوعات التالیة على األقلاإلحاطة، ولكن المتوقع بصفة عامة أن تغطي ھذه  مادعوي

ق، األخطار ، حالة الطرلك الطرقمسا، یةمراكز السكانالة، المسؤول التضاریس :الجغرافیا المحلیة •
 بذل وینبغيالطبیعیة مثل الفیضانات والزالزل والبراكین، وأي ظواھر أخرى قد تؤثر على األمن، 

 .  فعالةإحاطة مما یتیح إجراءمجھود كبیر للحصول على خرائط جیدة للمنطقة 

 .الراھنتاریخ المنطقة خاصة وأن ھذا التاریخ لھ تأثیر على الوضع السیاسي واألمني  •

 .یاسي وأیة اتجاھات أو موضوعات أو حساسیات سیاسیةالوضع الس •

 .المجموعات العرقیة في المنطقة وتاریخ وخصائص وتطلعات كل منھا •

 ذلك طرق التحیة المقبولة واللغة المستخدمة واألعمال والعبارات بما فيالحضارة و العادات بالمنطقة  •
 .التي یجب تجنبھا

 . القادة السیاسیین والقادة اآلخرینة بالمنطقة، شامال ذلكالمسؤولالشخصیات  •

 .التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالقوانین المحلیة التي لھا تأثیرعلى  •

 .غیرھم من الرسمیین أصحاب العالقة باألمر المحلیة واألمنرجال  •

 .القوات المسلحة والمجموعات األخرى بالمنطقة •

 .قواعد القیادة وعاداتھا •

 .اإلنسانیة و اإلسالمیة للمنظمات  ةالتھدیدات المحتمل •

 . تلك التھدیداتللرد علىاإلجراءات واألسالیب األخرى  •

 . األخیرةیة األمنالحوادث •

 .موقع المنشآت الطبیة المحلیة •

 .اإلخالء مسارات •

 . األخرى بالمنطقةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة •

 . أو قنوات االتصاالت الالسلكیة وإشارات النداء لالستدعاء في الحاالت الطارئة/ والھواتفام أرق •

 . اإلنسانیة و اإلسالمیة للجماعة أو التنظیمخلفیة البرنامج الحالي  •

 الخطة األمنیة شاملة جمیع القواعد واإلجراءات المتعلقة باألمن •

 . ساراتالوقت الكافي لتوفیر الرد الكامل على أي استف •
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ایة مسبقة ببعض المعلومات المذكورة أعاله، ر على د الوطنیونالعناصر و األفراد ویالحظ أنھ البد أن یكون 
  .حذفھا بالنسبة لھؤالء األفرادمن اإلحاطة التي ینبغي  أجزاء  أیة أن یحكمالمسؤولویكون على 

 عناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ال إحاطة ، بل من الحیوي حقا، یفضل كثیرًا،إذا كانت الظروف تسمح
إذ أن ذلك .  كامًال دون االقتصار على الجوانب األمنیة الخاصة بھذا الوضع بالكامل بالوضع العامالقیادیین

یساعدھم على فھم البیئة التي سیعملون بھا مما یؤدي بالتالي إلى مساعدتھم على اتخاذ قرارات جیدة تتعلق 
 مكتوب للتھیئة محتویا على بعض المعلومات إحاطة أن یعد مستند مسؤولعین للوقد یكون من الم.  باألمن

  : األساسیة عن الوضع، وقد یشتمل ھذا المستند على النقاط التالیة على سبیل المثال

 .اسم رئیس الدولة •

 .اسم رئیس الوزراء •

 .األحزابالحاكمة وقادة تلك األحزاب  أو الحزب •

 . الحكمالحكومة القائمة وتاریخ تولیھا •

 والیتھاتاریخ انتھاء  •

 . المعارضة وقادتھاأحزاب •

ن وتفاصیل یالمسؤول ومھامھا وأسماء ؛و اإلسالمیةأاإلنسانیة سلطات الحكومة المحلیة المتعلقة باألعمال  •
 . االتصال بھم

 . إن وجد،وصف الصراع •

 وصف لوضع الجرائم المحلیة  •

 . بالمنطقةت قطاع الطرقعصاباأسماء القوات العسكریة أو شبھ العسكریة أو  •

 .تفاصیل االتصال بالسفارات أو القنصلیات •

ال حتى  أو ، بالوضع المحلياإلحاطةلقلیل من ل إال نیحتاجم غیر ون الوطنیالعناصر و األفراد قد یكون 
ھذه ھا، وفی التي یعملون  التنظیمالجماعة أوعن حاطة اإلإلى قد یكونون بحاجة  مإال أنھ،  على اإلطالقھاونیحتاج

  :  تشمل النقاط التالیةقد

 .للجماعة أو التنظیمتاریخ مختصر  •

 .الجماعة أو التنظیمأھداف  •

 .المناطق التي تعمل بھا •

 .العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة عدد  •

 .مصادر التمویل •

 .المسؤولینول األول وأسماء كبار ؤاسم المس •
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 .منطقةاسم رئیس دائرة ھذه ال •

 . وتفاصیل االتصال بھالمسؤول المقرموقع  •

 . الجماعة أو التنظیم الخاصة بواللوائحالسیاسات  •

 .الجماعة أو التنظیم ثقافة •

 . لھذه المنطقةالجماعة أو التنظیمخطط  •

  :مالحظات

 من التعرف على الوضع العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  ھو تمكین یة األمناإلحاطةالھدف من  -١
 . لمحلي بما یكفل العیش والعمل بأمان في تلك المنطقةا

قبل سفرھم إلى مكان بالوضع األمني  القیادیین العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  جمیع إحاطةیجب  -٢
مفصلة بنفس الدرجة  دقیقة بقدر اإلمكان، لكنھا عادة ال تكون اإلحاطة أن تكون ھذه وینبغيغیر آمن، 

 تتعمق بمزید من یةأمنإحاطة  إعطائھم ینبغي إذ عند وصولھم . الموقعأرضفي ة مثل اإلحاطة األمنی
 .التفصیل وتوفر معلومات كاملة حدیثة عن الوضع

 .لعملل أمن كاملة قبل مباشرتھم إحاطة الوطنیون العناصر و األفراد البد أن یتلقى  -٣

العناصر المسلمة الدعویة ت  ألفراد عائالیة أمنإحاطةقد یكون من الضروري في بعض الظروف توفیر  -٤
 المعني مع إعطائھم تعلیمات مكتوبة عنصر حسبوي و دعويال إما بشكل مباشر أو من خالل و الجھادیة 

 . من خطة األمن إذا لزم األمرمختصرةأو نسخة 



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 75 

   الوقایة ورد الفعلالوقایة ورد الفعلالوقایة ورد الفعل: : : الحوادث األمنیةالحوادث األمنیةالحوادث األمنیة   ...٢٢٢٢٢٢أأأ

من أجل تقلیل مھیئون تمامًا  التابعین لھم جھادیة العناصر المسلمة الدعویة و الأن من  المسؤولین أن یتأكد ینبغي
 أدناه بعض الطرق المقترحة لتقلیل مخاطر تردو.  من ناحیة أخرىمخاطر األمن من ناحیة واالستجابة للحوادث 

طبق على علما بأن النقاط المذكورة أدناه ال تن. لحوادث إذا وقعتلرد فعل ك وللتصرفأنواع الحوادث المختلفة 
عتمد على الظروف المعنیة، التي یمكن استخدامھا كمقترحات مساعدة بعد ت إذ أن أفضل استجابة :جمیع األوضاع

  . تھیئتھا لتكون مالئمة

  . تشتمل نفس القائمة على حوادث أمن وبعض الحوادث الصحیة وحوادث السالمة لسھولة الرجوع إلیھا

  الحوادث) أ(

  حوادث السیارات

 العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  األكثر خطورة في عمل   الحاالت تكون قیادة السیاراتفي كثیر من
نھا قد ، فإ بالمعنى الدقیقیًا أمنًا أن الحوادث ال تعتبر موضوعمع و.التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةب

 الذین تعرضوا للوفاة جمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالتذكرت بھذا الدلیل بسبب العدد الكبیر من أفراد 
لذلك البد من بذل مجھود كبیر لتأمین القیادة اآلمنة ولتأمین سیارات ذات صیانة جیدة .  واإلصابة أثناء القیادة

  . حتى یمكن تجنب الحوادث بقدر اإلمكان

  : بمجرد وقوع الحادث

 إذا كان ذلك ممكنا مع مالحظة أنھ في بعض الحضارات اخرج عن مسار الطریق.  قف بسرعة وأمان •
راكبي مشاھدي الحادث ال یكون الوقوف آمنا إذا كنت قد تورطت في حادث إذ من المحتمل أن یعاقب 

 في ھذه الحالة یكون من المعتاد االستمرار . أي سیارة یعتقدون أنھا تسببت في الحادث بل أنھم یقتلونھم
ولكن في .  ولة أخرىؤ أو أي جھة مساألمن، وطلب معونة  ت ھناك إصاباتفي القیادة حتى وإن كان

وھذا یؤكد   .  التوقف مباشرة ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة جنائیةالبد منكثیر من الحضارات األخرى 
 . الجدد  الجھادیة العناصر المسلمة الدعویة و وإحاطةأھمیة المعرفة الجیدة بالوضع المحلي 

 منع مزید من الخطر للركاب ولمشاھدي الحادث ومستخدمي الضروري من . امنع المزید من الخطر •
 :الطریق اآلخرین بعد وقوع الحادث، وقد یشتمل ذلك على اآلتي

  .عن السیارات الوشیك  معرضین للخطر ركابإبعاد أي   -

 من أمام الحادث في مواجھة ةدیبعمسافة  علىینبغي وضع مثلثات التحذیر .  وضع عالمات تحذیر -
مثال (إذا لم یكن مثلث التحذیر متوفرا تصرف مباشرة في إیجاد بدیل   .السیارات القادمة من االتجاھین

وضع شخص في المكان لتوجیھ السیارات المارة أو استخدام تحذیر معروف للناس بھذه المنطقة مثل 
 ).األغصان وأوراق األشجار على الطریق

 ).مثال إذا كان ھناك تسرب وقود(إخماد الحریق أو منع حدوث حریق إذا كان من المحتمل وقوعھ  -

 . توجیھ السیارات المارة بعیدا عن الحادث إذا كان ذلك ضروریا -

 .  خارج طریق المرور وبعیدا عن األخطار األخرىطریق توجیھ المشاة وأي عابر  -

 .اھ ألي شخص یحتاج إلییة األولاتقدم اإلسعاف •
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 اتخذ ترتیبات ، استدع سیارة إسعاف إذا لزم األمر، أو إن كان من غیر المتوفر وجود سیارة إسعاف •
 .  إلى أقرب منشأة طبیة للطوارئ، وربما یكون ذلك باستخدام سیارتكالمصابینأخرى لنقل 

  األمناستدع  •

 . خذ أسماء أي شھود وعناوینھم •

 . ع أي أطراف أخرى معنیة بالحادثتبادل تفاصیل االتصال م •

 فوتوغرافیة ألوضاع السیارات بعد الحادث وأیة بنود َاخذ صور) كامیرا(إذا كانت معك آلة تصویر  •
 . الواقفین للمشاھدةأخرى ذات عالقة، إذا كان ذلك ال یؤدي إلى إغضاب 

 . تعاون تماما معھااألمنعند وصول  •

ت ا كان أي شخص قد تعرض لإلصابة في الحادث حتى وإن كنوإذ.  قابل جمیع األطراف بأدب واحترام •
حیث یساعد ذلك .  فكر في زیارتھ أو زیارة أسرتھ مع تقدیم ھدیة بسیطة إذا كان ذلك مالئمائ،خطم غیر

 . على بناء الود ومن ثم یساعد على أمنك

دیالت ضروریة  بعد الحادث ووضح الدروس التي تعلمتھا وتأكد من تنفیذ أي تع مفصالا تقریرأعّد •
 علمًا بأن التحدید ،حقوإذا كان ھناك إجراء تأدیبي مناسب، تأكد من تنفیذه بسرعة و.  لإلجراءات

 .ة لھ أھمیة خاصة في حوادث الطرقئلالصحیح للمسا

 . الجماعة أو التنظیمسجل الحادث في دفتر حوادث  •

  الحوادث األخرى خالف حوادث السیارات

 إلى مخاطر ذات أخطار مختلفة غیر تلك ات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةالتجمع عناصر و أفرادیتعرض 
  :وتتضمن األمثلة ما یلي.  المتعلقة بالسیارات

 .الصدمات الكھربائیة •

 . الوحلیة، والفیضانات أو الزالزلاإلنزالقاتاألخطار الطبیعیة مثل سقوط األحجار أو  •

 . الزالت أو اإلنزالقات أو السقوط •

 .الغرق •

 . حروقال •

تعرض العاملین لھذه األخطار ومن ثم اتخاذ االحتیاطات احتماالت  تقلیل التأكد من المسؤولینینبغي على 
  .  المالئمة للحد من تأثیر تلك الحوادث أو لإلسراع في الشفاء منھا

 المسؤولینغ والبد أن یتم إبال.  یعتبر االحتفاظ بدفتر حوادث من الممارسات الجیدة بجمیع المواقع المیدانیة
الحوادث التي كانت على وشك 'وبنفس الطریقة، ینبغي تسجیل .  بجمیع الحوادث وتسجیلھا في دفتر الحوادث

بفحص ھذا األعلى   المسؤولینوینبغي أن یقوم .  النفس، أي الحاالت التي تم فیھا تجنب الحوادث بشق 'الحدوث
  .ریة للتأكد من االستفادة من أي دروس ضروریةالدفتر بصفة دو



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 77 

 وضع أصحاب األعمال لومن حوادث أماكن العمل في الدول الصناعیة كان یمكن منعھا % ٧٠یقدر أن 
 خارجةالصحة والسالمة حول تدابیر ن كانت المناقشة الكاملة إھذا و.  مراقبة السالمة موضع التنفیذاحتیاطات 

في االھتمام بالمخاطر غیر األمنیة تفشل إنھ من الواضح أن إدارة األمن الجیدة التي إال ، عن نطاق ھذه الوثیقة
  . العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة سالمة إزاء نھج غیر متوازن ھي بمثابة م

   الجويالقصف) ب(

  :  شاملة الجوي القصفھناك عدة أنواع من 

 القنابل  •

 نیران المدافع •

 . واریخالص •

  :  تھدید الھجوم الجوي، وبصفة خاصةتقدیرومثلما ھو الحال في جمیع التھدیدات األخرى، فمن الحیوي 

  جوي؟قصفھل من المحتمل وقوع  •

  جوي، ھل من المحتمل توجیھھ إلیك؟قصفإذا كان ھناك  •

  الجوي؟ ھل أي منھا على مقربة منك؟ قصفما ھي األھداف المحتملة لل •

  جوي، من أي نوع یحتمل أن یكون؟ قصفإذا كان ھناك  •

 في ضوء كل ما ذكر أعاله، ما ھي احتیاطات األمن التي یجب أن تضعھا؟  •

بیر األمنیة التي ینبغي علیك وضعھا موضع التنفیذ؟  ما نوع مالجئ افي ضوء كل ما سبق، ما ھي التد •
 ذلك أن تتواجد بالمنطقة؟  الجوي مرتفعًا، ھل ینبغي رغم القصفالحمایة التي تحتاجھا؟ إذا كان خطر 

وقد تكون اإلجراءات التالیة .  یعتمد اإلجراء الصحیح في حالة وجود ھجوم جوي على نوع الھجوم وعل موقعك
  : مالئمة اعتمادا على الظروف

 .ارقد منبسطًا بالكامل. انبطح فورًا على األرض •

لف حائط دون أن ترفع جانبك، إذا كان من الممكن أن تتدحرج أو تزحف في حفرة أو داخل مبنى أو خ •
وحیث تتطایر أغلب االنفجارات والشظایا . وإال ابق ساكنًا.  فقد یوفر لك ذلك بعض الحمایة.  افعل ذلك

  القامةأعلى من موقع االنفجار على شكل مخروطي، لذلك فإن أفضل دفاع لك ھو أن تبقى منخفضإلى 
 . غلب أن تتجنب االنفجارات القریبة إلیك كثیرابقدر اإلمكان إذ بھذه الطریقة یكون ممكنًا في األ

 . راقب ما یجري •

 بینما في الحقیقة تكون ىانتھأن القصف ، مع الحذر أنھ قد یبدو القصفال تتحرك حتى تتأكد من انتھاء  •
اإلنسانیة و  كان ھناك ضابط أمن للمنظمات حتى وإن.  على وشك البدءالقصف ھناك موجة ثانیة من 

 ولكن -تماما بواسطة الالسلكي القصف ره أو مقدورھا اإلعالن عن انتھاء ویكون في مقد قد اإلسالمیة
لذلك علیك االنتظار وقتا طویًال قبل أن تتأكد بشكل معقول من عدم .  غالبا ما یكون ذلك غیر ممكن

 . وجود المزید من الھجمات في الطریق
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 تنجم عنأن الكثیر من اإلصابات وحاالت الوفاة إذا كنت داخل مبنى، انبطح أرضا وابتعد عن النوافذ إذ  •
 .  آمنًاتحرك إلى ملجأ الحمایة المحدد مسبقًا دون رفع جانبك إذا كان ذلك.  زجاج النوافذ المتھشم

ال .  كما ھو الحال بالنسبة لجمیع الحوادث، ال تستخدم جھاز الالسلكي إال إذا كان ذلك ضروریا تمامًا •
احتفظ بقنوات جھاز . أنھم سیطلبونك إذا كانوا في حاجة إلى مساعدة زمالءك إذ تسأل عن سالمة

 . الالسلكي غیر مشغولة حتى یمكن أن یستخدمھا من لھم احتیاجات عاجلة

 . قم باإلبالغ عن الحادث حسب ما یكون مناسبًا •

  حوادث الطیران) ج (

ة وسالمة أكثر من كونھ على الرغم من أنھ عادة ما ینظر إلى حوادث الطائرات على أنھا موضوع صح
التجمعات و التنظیمات موضوع أمن، إال أن تلك الحوادث قد تسببت في عدد كبیر من حاالت وفاة أفراد 

  . ولھذا السبب اشتمل ھذا الدلیل على ھذا الموضوع.   في السنوات األخیرةاإلسالمیة والجھادیة

تخفیض مخاطر حوادث الطیران في بعض  التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةي مسؤولیمكن ل
  : التي تشملالنواحي، 

 .اختیار شركة الطیران أو شركة تأجیر الطائرات الخاصة •

 .الخطورة عالیة الطرقتجنب  •

التعرف على أحدث األوضاع األمنیة بنقطة المغادرة ونقطة الوصول لخط سیر الرحلة وعلى طول  •
 . مسارھا

 شركات الطیران وخطوط السیر التي یلزم تجنبھا ات اإلسالمیة والجھادیةالتجمعات و التنظیم تحددینبغي أن 
  .وااللتزام بھذا القرار

الجھات ، یكون من المحتمل أن تقوم العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة إذا وقع حادث طیران یكتنف عددا من 
 المختص أن یتأكد من إبالغ أقرب لالمسؤووینبغي على .   المحلیة بتنظیم مجھودات البحث واإلنقاذالمسؤولة

 .ًا مع إبالغھم أوال بأول بالوضع فورالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة أقارب 

  الكمائن) د (

وت  ؤدي تقییم  ات األم  ن الجی  دة، إل  ى جان  ب العنای  ة والن  ضوج ف  ي اتخ  اذ     .  ھ  و تجنبھ  اأف  ضل دف  اع ض  د الكم  ائن  
  .فیھام السفر إلى المناطق التي یحتمل وجود كمائن القرارات، إلى قرارات بعد

.   ال رحالت وبینما یمكن للمرء تخفیض فرص مواجھة الكمائن، إال أنھ ال یمكن إلغاء االحتم ال دون إیق اف جمی ع            
 ظ روف  وف ي .  ، ول و ل بعض الوق ت، وھ و الق رار األص وب      ال رحالت وفي بعض الظروف، ق د یك ون إیق اف ك ل       

 أن  ھ، إذا كان  ت م  ثال مخ  اطر الكم  ائن     التجمع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة والجھادی  ة   و م  سؤولأخ  رى، ق  د یق  رر   
ل ذلك ف إن ھ ذا    .  منخفضة للغایة وكان السفر حیویًا إلنقاذ الكثیر م ن األرواح، ق د یق ررون أن ال سفر ل ھ م ا یب رره            

  . كفاءة في كل حالة على حدة ذوو الخبرة والالمسؤولیناألمر یعتمد على قرار یتخذه 

لكنھ ا تحت اج   .  مالئم ة ض د الكم ائن ف ي بع ض الظ روف      الحمای ة  المزید من ال   السیارات المصفحة    توفریمكن أن   
د وھ ي ال تحم ي ض    . ة وص یان ًءشراالمرتفعة الكلفة  ھذه السیارات  نواحي معالجة إلى سائقین على درایة بمختلف      

بل ویمكن أن تعط ي انطباع ًا غی ر م ریح لل سكان المحلی ین مف اده أن ك ترغ ب ف ي تح صین              .  جمیع أنواع األسلحة  
  . منظمتك
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 لكمین والتي یمكن أن تزید من ف رص  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة توجد أسالیب لالستجابة عند تعرض   
ة وإصابة أشخاص في الكمائن، فإنھ كان ت ھن اك ح االت     وفا أسفرت عنومع أنھ كانت ھناك حاالت سیئة   .  النجاة

  .أخرى ألشخاص لم یتعرضوا للموت أو األذى 

 العناص ر و األف راد   یعتمد أفضل قرار تتخذه على عوامل عدیدة ش املة طبیع ة الط رق والت ضاریس، وم ا إذا ك ان             
لم سافرین وم ستوى ت  دریبھم   ی سیرون عل ى األق دام أو ف ي س  یارة، وش املة أی ضا ن وع ال سیارة وع  دد األش خاص ا         

العناص ر و  ف إذا ك ان   .  ون وع األس لحة الم ستخدمة، ال خ    وم ستوى ت دریبھم   وأھداف م ن یقیم ون الكم ائن وع ددھم      
  .  المسافرون على علم بالعدید من ھذه العوامل، تزداد مقدرتھم على اتخاذ قرارات جیدةاألفراد 

وقد تكون ھذه اإلجراءات مفضلة ف ي  .  بعض أنواع الكمائنعن كیفیة مجابھة فیما یلي بعض اإلجراءات الممكنة      
  . بعض الظروف، لكنھا قد ال تكون مالئمة أو قد تكون خطرة في ظروف أخرى

وھ  ذه اإلج  راءات .  للتمك  ین م  ن اتخ  اذ ق  رار جی  د ف  ي اللحظ  ة الحرج  ة، یحت  اج األم  ر إل  ى حك  م وت  دریب جی  دین   
اختی ار اإلج  راءات  ال ضروري  وم ن  .  تجابتھم المحتمل ة مق دماً   لم ساعدتھم عل ى التفكی ر ف ي اس      للعناص ر مت وافرة  

  . المقترحة وتھیئتھا لتكون مالئمة للوضع المحلي

  الكمین الذي یستخدم المتاریس: السیناریو األول

معرفت ك بالمنطق ة تخب رك أن ھ ذا ل یس      .  أمام ك ) أو مج رد نقط ة تفت یش   (أنت اآلن بزاویة الطریق وترى متراسًا     
  . كون كمینًاتتیش عادیة لكن یمكن أن مجرد نقطة تف

م بسرعة ما إذا كانت ھذه مجرد نقطة تفت یش عادی ة دون نی ة عدائی ة أو أن لھ ا ھ دف ع دائي            علیك أن تقیّ   •
 .ضدك

ث م اس تدر ح ول زاوی ة الطری ق،      .  مت أنھا یمكن أن تكون عنیفة، توقف فورًا إذا ك ان ذل ك بإمكان ك     إذا قیّ  •
أم ا إذا ك ان   . رتكسیاابتع د ب   حولھ ا إذا ك ان الطری ق واس عًا بم ا یكف ي و      وعند وص ولك إل ى الزاوی ة، ل ف          

 . فورًاأبلغ عن الحادث .  بما یكفي، استمر في السیر للخلفواسع الطریق غیر 

 للھجوم، یكون من كإذا كان المتراس قریبًا جدًا مما یحتمل أن یؤدي التوقف والدوران للخلف إلى تعرض    •
 : ما یليالضروري اتخاذ قرار فوري ك

  : أن الھدف من المتراس یمكن أن یكون قتلك أو إصابتك أنت أو المسافرین معكقدرتإذا  -

o  ت صطدم بع ائق بق وة    وق د  . الفعلی ة المتراس إذا كان ذلك ممكن ا م ن الناحی ة         عابرًا   تكسیارأسرع ب
 تسر في وال.   على السیارةفقد السیطرةفائقة حتى ال تال تقد بسرعة .  إلبعاده عن الطریقوتدكھ 

وبمج رد تخط ي المت راس، اس تمر     .  خط متعرج، حیث یحتمل أن یؤدي ذلك إلى دحرجة السیارة  
.   تقریرًا فوریًا في أقرب وقت ممكنوأرسلفي القیادة بسرعة آمنة، حتى لو صوبت إلیك طلقات         
 . اإلمكاناالختفاء عن األنظار على قدر وعلى المسافرین معك أن ینبطحوا على األرض أو 

o فك ر ف ي ال دوران    ) ربما بسبب كبر حج م الع ائق  ( خالل المتراس العبورذا كان من غیر الممكن  إ
 تقری را فوری ا   أرس ل ث م  .  للخلف حول الركن حتى ل و أدى ذل ك إل ى ج ذب االنتب اه إلط الق الن ار        

 . بالحادث

اران  المت راس، یبق ى ل دیك خی     تع ذر عب ور  إذا لم یكن من الممكن الدوران للخلف حول الركن أو   -
  :آخران على األقل
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o       أمتار م ن المت راس كم ا ل و كن ت أم ام نقط ة تفت یش         ٥خفض السرعة للتوقف على مسافة حوالي 
فق د یك ون م ن المحتم ل أال یك ون ھ دف المھ اجمین        .  واتبع بھدوء أي طلبات توجھ إلی ك      .  عادیة

لك مالئما، تف اوض  إذا كان ذ.  ومقتنیاتكربما یرغبون مثًال في الحصول على سیارتك   : ھو قتلك 
رسل تقری رًا فوری ًا ع ن الح ادث ف ي أق رب وق ت ممك ن         أو.   بعدم إیذاء أي شخص    وأقنعھممعھم  

 .ولكن ال تفعل ذلك على مرأى ومسمع المھاجمین

o    الطری ق والھ رب   بعیدًا ع ن مسكت، یمكنك أن تقرر القیادة  من قتلك لو ُأبالفعلأو إذا كنت متأكدًا 
.  ، توق ف فج أة ووج ھ جمی ع الرك اب إل ى الھ رب       في وسعك القیام ب ذلك لم یكن وإذا  .  عبر الریف 

مع أنھ من الواضح أن ذلك قد یكون خط رًا للغای ة، لكن ھ یمك ن أن ی ؤدي إل ى إنق اذ بع ض أو ك ل            
وقد یك ون م ن الحكم ة لك ل ش خص أن یج ري ف ي اتج اه           .  أفضل من قتل الجمیع   وھذا  األرواح،  

 تقری رًا فوری ًا ع ن    أرس ل .  م ن الھ رب  ن ولباققد یتمكن امختلف حتى إذا تم القبض على البعض         
إذا كان بإمكانك االحتفاظ بجھاز السلكي لك  لذلك قد یكون معینًا –الحادث في أقرب وقت ممكن   

 . معك أثناء الھروب

  :  القتل أو اإلصابةعدمإذا كنت متأكدا من أن ھدف الحاجز ھو  -

o      مام المت راس وكأن ك أم ام نقط ة تفت یش عادی ة       أمتار أ٥خفض السرعة حتى التوقف على مسافة .
 أخ  رى ل  یس ل  ھ أھمی  ة   مقتنی  اتوت  ذكر أن فق  د س  یارة أو   .  واتب  ع بھ  دوء أي أوام  ر توج  ھ إلی  ك   

ف إذا غ ادر المھ اجمون، ال ت أت     .  سلم أي شئ مطلوب بسرعة وبھدوء     .  بالمقارنة بإنقاذ األرواح  
 تقریرًا فوری ًا بالح ادث، وإذا ك ان ممكن ا     لأرسثم .   عن النظریتواروابأیة تحركات مفاجئة حتى    

 .  إلى موقع آمنالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة انقل جمیع 

  .  عبارة عن إیضاح مبسط یلخص بعض اإلجراءات المحتملة الموصوفة أعالهھو التالي الرسم
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 توقف وفاوض

 توقف عند نقطة التفتیش

 عكس االتجاه حول الركنا

 أوقف السیارة وسر على قدمیك

فكر في عكس االتجاه حول 
ب  ضر تحتالركن حتى

  النار

 ال

 ال
 نعم

 قد السیارة بعیدا عبر الریف

ھل یمكنك 
القیادة عبر 

 الریف

 
 نعم

 
 نعم

 

 نعم

 نعم

قد السیارة في نقطة 
 التفتیش

  نقطة التفتیش ھدف عنیف؟لھل 

ھل یمكنك 
القیادة خالل ھذه 

؟النقطة  

ھل الھدف من نقطة 
 ؟ القتلالتفتیش ھو 

ھل أنت قریب جدا 
لدرجة ال یمكن 
معھا الدوران 

 حول للخلف
؟الركن  

 ال

 ال

 ال
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  كمین ال یستخدم متراسًا: السیناریو الثاني

أو یمك ن أال  .   ق د ت صیب ال سیارة   من ك فھ ذه   ص وت طلق ات عل ى مقرب ة     تسمعوق   الطری عبر تقود السیارة    فیماو
  .َا واضحمصدرھاتكون متأكدًا إذا كانت الطلقات موجھة إلیك، وقد ال یكون 

ال ت ضیع وقت ك ف ي    : بافتراض انھ كم ین (قم بزیادة السرعة إذا كان ذلك آمنًا وقد السیارة متجاوزًا الكمین    •
وال تنطلق في خط متع رج، حی ث   .  زائدة یمكن أن تفقدك السیطرة على السیارة   ال تقد بسرعة    ).  الفحص

وینبغ ي عل ى   .  استمر في القیادة بسرعة آمنة حتى وإن وجھت الطلق ات إلی ك  .  یحتمل أن تدحرج السیارة   
 رس ل تقری رًا فوری ًا ع ن    أ. ق در اإلمك ان  أن یتواروا عن األنظار عل ى  الركاب أن ینبطحوا أرضًا تمامًا أو   

 . الحادث في أقرب وقت ممكن

ولكن ذلك یكون أسھل قلیًال إذا كان الشخص ذا كفاءة ومدربًا تدریبًا . یصعب اتخاذ قرارات جیدة في وسط الكمین 
ویكون من األفضل تجنب الكمائن إجماًال عن طریق تقدیرات أمنیة  .  جیدًا وحاصًال على إحاطة جیدة ولدیھ خبرة      

  . جیدة وقرارات حكیمة

لكن  ھ م  ن .  لف  رد ال  ذي نج  ى لت  وه م  ن أح  د الكم  ائن إرس  ال تقری  ر ف  وري ع  ن الح  ادث ا ق  د ین  سى اللحظ  ة وجأف  ي 
 ولتح ذیر م ستخدمي الطری ق اآلخ رین م ن الوق وع ف ي نف س         ،الحیوي أن یتذكر اإلب الغ ألج ل س المتھ م ن ناحی ة           

  . الكمین من ناحیة أخرى

  االعتقال أو االحتجاز) ھـ(

لكن  ھ یمك  ن تخف  یض   لالعتق  ال أو االحتج  از  مع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة والجھادی  ة  التجأحیان  ا یتع  رض أف  راد  
  : مخاطرة ذلك بإتباع اآلتي

 . والجماعات المحلیةالجھات المسؤولةالعالقات الجیدة مع  •

 . أوقات الخدمةالتصرف المالئم أثناء الخدمة وخارج •

 .دات المحلیةإتباع القوانین والعا •

 . التأكد من صحة جمیع الوثائق القانونیة مع قیام األفراد والسیارات بتنفیذھا حسب الحاجة •

 .تدریب وإحاطة األفراد قبل مباشرة مھامھم •

ھ اتخ اذ إج راء عاج ل    م سؤول  أو تم احتجازه، ینبغي عل ى  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  إذا تم اعتقال أحد     
  :إجراء یعتمد على الظروف لكنھ یمكن أن یتضمن اآلتيعلمًا بأن أفضل 

 . في أقرب وقت ممكن لطمأنتھ والتحقق من الحقائقعنصر حسبوي و دعويزیارة ال •

وقد تقرر طلب اإلف راج عن ھ ح سب الظ روف أو     .  مقابلة مسؤول كبیر بالھیئة التي قامت باحتجاز زمیلك   •
 .االحتجاج على حجزه وطلب اإلفراج عنھ

 .ى مساعدة أحد المحامین عند الضرورةالحصول عل •

إذا رأت أن االحتج از ال مب رر ل ھ ق د تك ون       .   األخرى التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة    إبالغ   •
 .  باإلفراج عن الشخص المعنيالجھات المسؤولةلھا الرغبة في اتخاذ إجراء منسق إلقناع 
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الجھ ات   الدولیة األخرى على درایة باالحتج از م دعاة إلقن اع    في كثیر من الحاالت، تكون المعرفة بأن المنظمات      
  . باإلفراج عن الشخص المحتجزالمسؤولة

في حاالت أخرى قد یكون االحتجاز لھ ما یبرره إذا كان ال شخص المحتج ز ق د ارتك ب بالفع ل مخالف ة أو إذا ك ان            
 لضمان إتباع اإلجراءات الجھات المسؤولةة فإذا كان األمر كذلك، یكون من المھم احترام مھم    .  بارتكابھامشتبھًا  

  . وعلى محامیك أن ینصحك بأفضل إجراء ینبغي اتباعھ.  القانونیة الصحیحة

وق  د یك  ون ذل ك غی  ر واض  ح ف  ي البدای ة، لكن  ھ ق  د ی  صبح    .   رھین ة بمثاب  ة احتج  ازق د یك  ون االحتج  از ف ي حقیقت  ھ   
في ھذه الحالة، انظر بند االختطاف بھذا الملح ق للح صول   .  واضحًا عندما تطلب فدیة أو شروط أخرى لإلفراج      

  . على مزید من المعلومات

  االعتداء ) و(

.  كم  ا یمك  ن أن یح  دث االعت داء لمج  رد ھ  دف القت  ل أو اإلص  ابة  .   أخ  رى ةم  یس  رقة أو جری  صاحب االعت  داء ق د  
ى، فإن ھ یج ب علی ك اس تخدام حكمت ك ف ي تقری ر أف ضل اس تجابة إذا تعرض ت            وحیث تختلف كل حالة ع ن األخ ر       

  : وتشمل الخیارات التي یمكن أخذھا في االعتبار اآلتي.  لالعتداء

 .أھرب •

 .طلب النجدة باستخدام جھاز الالسلكي أو الھاتف أو صوتكا •

 . اصرخ أو صح أو استخدم إنذارًا أو شغل نفیر السیارة، الخ: جذب االنتباهأ •

 .دافع عن نفسك •

 ). ھذا الخیار ال یستخدم إال إذا قدرت أن المھاجم لن یحاول قتلك(استسلم  •

كم  ا أن ال  دفاع ع  ن ال  نفس  .  ثق  ة ب  النفسال تم  نحتحت  اج أس  الیب ال  دفاع ع  ن ال  نفس إل  ى ت  دریب وممارس  ة، لكنھ  ا    
وع ادة یك ون ممنوع ًا    .  ك واس تخدامھ ض دك   یحتاج إلى مھارة ویمكن أن یؤخذ السالح من     باستخدام سالح فوري    

  . حمل أسلحةالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةعلى أفراد 

  القنابل) ز(

  :  العدید من األشكال شاملةیمكن أن تأخذ القنابل 

 .السیارات المفخخة •

 . مفخخةرسائل •

 .قنابل األفخاخ المتفجرة •

 .ھجمات القنابل االنتحاریة •

  القنابل الملقاة من الطائرات  •

  .تعرف أحیانًا األنواع األربعة األولى على أنھا أجھزة متفجرة مرتجلة 
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  الوقایة

ف إذا  .   التھدی د الن اتج ع ن القناب ل، إن وج د     تقی یم كما ھو الحال بالنسبة لجمیع التھدیدات األخرى، من المھم أن یتم         
  .تھدیدًا بالقنابل، فمن المحتمل أن تحتاج إلى مشورة متخصصة عن إجراءات األمن التي تتخذھا  أن ھناك قدرت

 م  سافة معین  ة ألي موق  ع ی  ستخدمھ  االقت  راب م  نیمك  ن أن یتطل  ب تھدی  د ال  سیارات المفخخ  ة من  ع ال  سیارات م  ن   
ى فح ص ال سیارات للتأك د م ن      عل  العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة      بانتظام، وقد یجب ر     العناصر و األفراد    

  . خلوھا من القنابل قبل استخدامھا

.  العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة     لخطابات وت دریب  المفخخة قیام خبیر بفحص اوقد یتطلب تھدید الرسائل   
ق م  .  ال تضع أي شيء فوقھ، وال تضعھ في الم اء . فإذا اكتشف خطاب أو طرد مثیر للشكوك، یجب وضعھ بھدوء 

  : وتشمل الخصائص المثیرة للشكوك ما یلي.  خالء المبنى والمنطقة المحیطة حتى یقوم خبیر بفحص الطردبإ

 .مكان منشأ غیر عادي أو غیر معروف •

 .إعادة إلى المصدرعدم وجود عنوان  •

 .  زائدة عن اللزومطوابع برید •

 . حجم غیر طبیعي أو غیر معتاد •

 .بقع زیتیة على الطرد •

 . ما أو متصل بھجسمط أو ورق معدني بارز من وجود أسالك أو خیو •

 .الطردعنوان  على بطاقة ردیئةأو طباعة آلة كاتبة  ءردي للكلمات وخط ید ة غیر صحیحتھجئة •

 .  وختم برید مختلفان أو عنوان غیر صحیحالراسلعنوان  •

 .خط ید غیر معتاد •

رائح  ة ورن  یش األحذی  ة أو زی  ت  الكثی  ر م  ن المتفج  رات الت  ي ی  ستخدمھا اإلرھ  ابیون لھ  ا  (رائح  ة غریب  ة  •
 ). ماكینات أو لوز

 .غیر عادیةفي الوزن ثقل أو خفة  •

 .قد یكون التغلیف لینًا لكن المحتویات صلبة •

 .قد یكون الطرد ملفوفًا أكثر من المعتاد •

 .وزن أو شكل غیر متوازن •

 . على السطح أو القاع أو األجناببروز •

 .قد یسلم الطرد بالید من شخص ال تعرفھ •
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تقط  ع مطلق  ًا ال  شریط أو الخی  وط أو أي تغلی  ف عل  ى ط  رد مثی  ر لل  شكوك وال تغم  ر الخط  اب أو الط  رد المثی  ر     ال 
ال تلم  س أو تح  رك الط  رد أو  .  ف  إن أی  ًا م  ن اإلج  راءین یمك  ن أن ی  ؤدي إل  ى تفجی  ر الجھ  از   .  لل  شكوك ف  ي الم  اء 

  .  الذي یثیر االرتیابالخطاب

ل  ذلك یتطل  ب أي تھدی  د قناب  ل أو تھدی  د   .   بالم  دن م  ن الزج  اج المتط  ایر ت  أتي معظ  م إص  ابات الھج  وم اإلرھ  ابي   
 ض  دتثبی  ت النواف  ذ بغ  شاء واق  ) الق  ذائف أو القناب  ل الیدوی  ة أو الق  ذائف ال  صاروخیة،  ال  خ  (المتفج  رات األخ  رى 

ویج ب أن یك ون   .  المتفجرات، وربما ستائر شبك خاصة وإجراءات أخرى لتقلیل اإلصابات من الزجاج المتطایر        
أو غشاء بخواص )  میكرون شامال طبقات الصقة متعددة الرقائق١٧٥ من غشاء بولیستر سماكة غشاء االنفجار   

  . قد یحتاج األمر إلى درجات أسمك للنوافذ الكبیرة: مكافئة

مبن  ى رئی  سي أو م  ستندات ھام  ة أو علی  ك أن ت  درس كیفی  ة اس  تمرار برنامج  ك إذا م  ا ت  سبب االنفج  ار ف  ي إت  الف  
  . موجودات

 –القناب ل  " (Bombs-Protecting People and Property)للح صول عل ى المزی د م ن المعلوم ات، راج ع       
، دلیل نشرتھ وزارة الداخلیة بالحكومة البریطانیة"حمایة األشخاص والممتلكات

٤
.   

  لرد الفع

وكقاع  دة عام  ة، یمك  ن أن ت  وفر   .  اكت  شافھا عل  ى الظ  روف  ال  شك ف  ي قنبل  ة أو  دیعتم  د أف  ضل إج  راء تتخ  ذه عن     
  : اإلجراءات التالیة إطارًا للعمل

 . ال تلمسھا أو تحركھا.   من وجود شك معقول في وجود قنبلةتأكد •

 مترًا إذا كان ت القنبل ة   ٤٠٠ مترا على األقل أو إلى ١٠٠بسرعة إلى مسافة    من الناس    المنطقة   بإخالء قم •
ات رك األب واب والنواف ذ مفتوح ة ولك ن      .   من حقیبة المالبس أو إذا كانت في سیارة   محل الشك أكبر حجماً   

وإذا كان ممكنًا، .  ال تستخدم المصاعد.  ال تتوقف لفتحھا إذا كان ذلك سیؤدي إلى تأخیر مغادرتك المبنى   
 . اقطع الكھرباء وتمدیدات الغاز للموقع لتخفیض خطر الحریق

 مترًا إذا كانت القنبلة محل الشك أكبر حجم ًا م ن   ٤٠٠أو ( مترًا   ١٠٠ر  المنطقة بشریط بنصف قط   اعزل   •
م  ن القنبل  ة وال ت  سمح لألش  خاص بال  دخول إل  ى المنطق  ة المحاط  ة      ) حقیب  ة المالب  س أو إذا كان  ت س  یارة  

 . بالشریط

 . أو أي سلطة أخرى معنیة واتبع تعلیماتھم عند وصولھماألمن على الوضع واستدع سیطر •

 یقوم باإلشراف على و الذي، فھمشبوھة أو أي مسؤول آخر مناسب عند اكتشاف قنبلة  ؤشرطة كف إذا وجد ضابط    
إلشراف إل ى أن ت صل   ا الموجود المسؤولین كبیر یتولىفإذا لم یتواجد ذلك الضابط، .  اإلجراءات المذكورة أعاله 

  . نظیر لھا أو األمن

ال یج ب ال سماح   .  القنبل ة أو بتفجیرھ ا  بإبط ال مفع ول    بمجرد تنفیذ الخط وات الم ذكورة أع اله، تق وم ق وات األم ن           
  .بعودة أحد إلى المنطقة حتى تصرح قوات األمن بذلك

ق دم اإلس عافات األولی ة لم ن ھ م ف ي       .  إذا انفجرت قنبلة، كن مدركًا أنھ ربما تكون ھناك قنبل ة أخ رى ف ي المنطق ة         
  .   أو سلطة أخرى معنیةاألمنن واستدعاء حاجة إلیھا، بینما تقوم بإخالء المنطقة من األشخاص اآلخری

   عبر الھاتفالقنابل بتھدید ) ح(
                                                   

 
4

  pdf.2bombs/docs/uk.gov.homeoffice.www  وpdf.bombs/docs/uk.gov.homeoffice.wwwمتاحة في قسمین في موقع 
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وفي ھ ذه الحال ة، یمك ن أن تك ون اإلج راءات التالی ة مالئم ة اعتم ادًا عل ى            .  الھاتفقنابل عبر   تھدید بال یمكن تلقي   
  : الظروف

 .ھاء المكالمة الھاتفیةاحتفظ بھدوئك دون إن •

 . للتھدیدالحرفيسجل النص  •

 : أسئلة یمكن توجیھھا •

  أین القنبلة اآلن؟ -

 في أي وقت ستنفجر؟ -

 ما ھو شكلھا؟ -

 أي نوع من القنابل ھي؟  -

 ما الذي سیفجر القنبلة؟ -

 ھل أنت الذي وضعت القنبلة؟ -

 لماذا تفعل ذلك؟ -

 ما اسمك؟ -

 ما ھو عنوانك؟ -

 ؟ ھاتفك ما ھو رقم  -

 : ممكنا الحظ اآلتيإذا كان  •

  .) ضوضاء شارع، ضوضاء منزل، موسیقى، الخ(ضوضاء الخلفیة ال -

 ھل تبدو مكالمة محلیة أو خارجیة أو دولیة؟  -

 لكنة المتحدث  -

 .) ، الخعصبي، ھادئ، مكمممرتفع، ناعم، واضح، (صوت المتحدث  -

 جنس المتحدث والعمر التقریبي  -

 .علیھ المكالمةالذي جاءت الوقت والتاریخ والمدة والرقم  -

  وقوة األمن المعنیة األخرى بالمكالمة في الحالاألمنك ومسؤولابلغ  •

 أو أي جھ ة معنی ة   األمنابلغ .  أعاله" رد الفعل"قم بإخالء الموقع في الحال متبعا اإلجراء الموضح تحت عنوان      
 . أخرى
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ت عل ى أنھ ا فعلی ة وعاجل ة إل ى أن ی تم       لك ن علی ك معالج ة ھ ذه التھدی دا     .  كثیرًا م ا تك ون تھدی دات القناب ل خادع ة      
فقد كانت ھناك ح االت أدى ال بطء ف ي رد الفع ل لتح ذیرات القناب ل إل ى         .   أنھا خالیة  األمنفحص المنطقة وإعالن    

  . زیادة عدد الوفیات واإلصابات

یة بالحكوم ة  الذي نشرتھ وزارة الداخل"  حمایة األشخاص والممتلكات–القنابل "لمزید من المعلومات، راجع دلیل  
  .  بالتھدید بالقنابلھاتفیةالذي یحتوي أیضا على نموذج یكملھ الشخص الذي یتلقى مكالمة  البریطانیة 

  الھجوم الكیمیائي والبیولوجي واإلشعاعي) ط(

إذا .   عن الموضوع المعقد للھجوم الكیمیائي أو البیولوجي أو اإلشعاعيیخرج عن نطاق ھذا الدلیل تقدیم النصح    
.  ك االستمرار ف ي العم ل بالمنطق ة   عناصر و أفرادتم تحدید أي تھدیدات من ھذا النوع فكر ما إذا كان ینبغي على       

  . كلفةإذا قررت االستمرار في العمل، من المحتمل أن تكون ھناك حاجة ضروریة إلى تدریب ومعدات م

  حشود الجماھیر) ى(

كم ا  .   وأعم ال العن ف   مسالمة تمامًا، لكنھا یمكن أن تشكل مخاطر ش املة ال سرقة  یمكن أن تكون حشود الجماھیر  
على درای ة  لذلك من المھم أن تكون .  یمكن أن یتحول الحشد المسالم أحیانا إلى غوغاء عنیفة أو إلى أعمال شغب      

ف إذا ق درت   .  وما ھو غرضھا) مثال أثناء االحتفاالت أو المظاھرات السیاسیة  (عندما یحتمل أن تتجمھر الجماھیر      
  . أنھ یمكن أن تتحول إلى العنف، ابتعد عنھا

إذا وجدت نفسك في حشد تعتقد أنھ یمكن أن یصیر عنیفًا، ح اول أن تبق ى جانب ك منخف ضًا وانغم س ف ي الجمھ ور            
  . اإلمكان بینما تتحرك بعیدًا عنھ في أسرع وقت ممكنبقدر 

  الزالزل) ك(

 ال زالزل  اءاطل ب م شورة خب ر   .   ینبغي أن تتخذ التدابیر الوقائیة المالئمةإذا كنت تعمل بمنطقة معرضة للزالزل     
 االعتبار على سبیل المث ال ال  ھذا ویمكن أن تشمل المسائل التي یجب أخذھا في. التي یمكن أن تكون متاحة محلیاً     

  : الحصر

 .تقییم مخاطر العمل بمنطقة معرضة للزالزل •

ق  د یك  ون ذل  ك ص  عبًا أو م  ستحیًال ف  ي بع  ض      (ھ فی  ابح  ث ع  ن مبن  ى مق  اوم لل  زالزل للع  یش أو العم  ل       •
 ).الظروف

 :كن مستعدًا لحدوث زلزال، مثًال كما یلي •

  .نات الملفات وخزانات الكتب في الحوائطثبت المعدات حتى ال تقع على األشخاص مع تثبیت خزا -

  .ثبت خزانات الغاز والوقود واحزمھا -

م   ثًال باس   تخدام لب   اد الص   ق بخط   اف وأن   شوطة     (قی   د حواس   یب س   طح المكت   ب واألجھ   زة األخ   رى     -
  ") فیلكرو"

  . ركب سقاطات على أبواب الخزانات واألدراج -

  . للطوارئ. خزن مواد غذائیة وماء، الخ -

 .زات أو الزالزل عالمات الھتمییز •
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 .اإلجراء الفوري •

 .اإلجراء الالحق للزلزال •

 .  الغاز أو الوقودأنابیبالمخاطر األخرى مثل كسر  •

  األعمال القتالیة ) ل(

التي بھا ص راع م سلح إال    تجنب التواجد في المواقع التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة   یجب على أفراد    
وحت ى ف ي ھ ذه    .  كان ھناك سبب حیوي لوج ودھم بھ ا وعن دما تف وق الفوائ د العائ دة م ن عملھ م عل ى المخ اطر              إذا

 یعم ل ف ي ظ روف األعم ال القتالی ة أن ی تفھم المخ اطر وال یبق ى         عنصر حسبوي و دع وي  الحالة، ینبغي على أي     
ن یك ون لألعم ال القتالی ة القلی ل م ن      ف ي بع ض الح االت یج وز أ    .  بالمنطقة إال إذا كان مستعدًا طواعیة لفع ل ذل ك          

 أو برامجھا، وفي ھذه الحالة یج وز تق دیر أن   التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة   عناصر و أفراد  التھدید ل 
  . فائدة البقاء تفوق المخاطر المنخفضة نسبیًا

أن یكون وا   وی ة و الجھادی ة   العناص ر الم سلمة الدع   والم سؤولین بالتعرف جیدًا على الوض ع المحل ي، ینبغ ي عل ى             
والب د لھ م أن یع دلوا خططھ م تبع ًا ل ذلك       .  التوتر ومتى تصبح األعمال القتالی ة أكث ر احتم االً       متى یتصاعد    نعیاو

.  وقد یعني ذلك في بعض الح االت االس تعداد لإلخ الء م ن المنطق ة     .  لتجنب التعرض لألعمال القتالیة عند نشوبھا     
بمساعدة مكلفة  الجماعة أو التنظیمتكون وقد .  اللتجاء للحمایة أثناء استمرار الحرب وقد یعني في حاالت أخرى ا     
فإذا كان ھذا ھو الح ال، یمك ن أن ی ستمر العم ل اعتم ادًا      .   مثال بتقدیم العالج الطبي–الناس أثناء األعمال القتالیة     

  . دید المباشر للتھالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة على الظروف وبشرط عدم تعرض 

فقراءة دلیل ما .  ألعمال القتالیةا الندالع على التأھب العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ال یوجد بدیل لتدریب  
 المھ ارات  العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة     وبتعل یم  .  ال یمكن أن تحق ق ش یئًا مث ل نف س م ستوى االس تعداد            

م القیام بھا بأنفسھم، ی صبح م ن المحتم ل ب شكل أكب ر قی امھم باالس تجابة ب شكل          العملیة وتمرینھم علیھا حتى یمكنھ    
  . صحیح مع األحداث الفعلیة

فإذا حوصرت في مكان مفتوح مع وج ود  .  ورغم ذلك، یمكن أن یكون بعض الشرح المكتوب بھذا الدلیل ذا فائدة    
، یعتم د اإلج راء ال صحیح عل ى ع دة عوام ل ت شمل        )المدفعی ة مثل طلق ات م دافع الھ اون أو    ( أو انفجارات طلقات  

  : یمكن أن تكون اإلجراءات التالیة مناسبة اعتمادا على الظروف.  ك وموقعالقتالنوع 

   وأنت تسیر على قدمیك في الخالء  إطالق النار

إذا كن ت  .  اجمالمھ  مرئی ًا م ن   أن ك الم ستھدف وأن ك س تبقى     تعتق د   إال إذا كنت ،انبطح أرضا وابق مستلقیاً    •
. ابتع د ع ن م صدر الطلق ات    .   أنك أنت المستھدف، تحرك بسرعة بعیدًا لالختفاء م ن أم ام مھاجم ك         تعتقد

 أن الطلقات غیر موجھ ة إلی ك ان بطح أرض ا واب ق      قدرتوإذا .   عن األنظار نحو مكان آمنمتواریًاوابق  
 ف ي حف رة أو موق ع آخ ر یحمی ك م ن       إذا ك ان م ن الممك ن أن ت دحرج أو تزح ف     .  ساكنا إذا كان ذلك آمن ا    

 ولكن إذا كان ھناك خطر ألغام أرضیة، ابق خ ارج الحف ر وخ ارج األم اكن     -الطلقات الشاردة، افعل ذلك  
  . األخرى التي یمكن أن تكون ملغمة

  التعرض إلطالق النار وأنت في سیارة 

 .  بسرعة ما یحدث واستخدم حكمتك في اتخاذ اإلجراء المناسبّدرق •

لقات آتیة من أمام ك؟  إذا ك ان ك ذلك، ق د یك ون م ن األف ضل أن تتوق ف، وأن تخ رج م ن           ھل الط  -
وإذا كان ت  .    في حفرة إذا ك ان ذل ك ممكن اً   -السیارة وأن تنطرح على األرض بعیدًا عن السیارة   
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وإذا قیمت أن من یطلقون النار قد تكون لدیھم الرغبة الس تھدافك، یمك ن أن     . المنطقة غیر ملغمة  
  . السیارة بعیدًاب تنطلقمن األفضل أن تستدر ویكون 

 ق د یك ون م ن األف ضل     ،إذا لم یكن في مقدورك تحدید مكان الطلقات أو إذا كانت حولك أو خلف ك        -
الب دیل اآلخ ر   و لألم ام  انطل ق ، قم بزیادة السرعة بقدر م ا یك ون ذل ك آمن ا و    أن تفترض أنھ كمین   

 في حفرة إذا كان ذلك ممكن ًا  –رة واالنبطاح أرضا خارج السیارة ھو التوقف والخروج من السیا  
إذ یمك  ن أن تج  ذب ) ب  شرط إال تك  ون ھ  ذه المنطق  ة معرض  ة لخط  ر األلغ  ام  (بعی  دًا ع  ن ال  سیارة  
  . وعلیك أن تحكم أي الخیارین ھو األفضل.  السیارة إطالق النار

  التعرض إلطالق النار وأنت في مبنى 

، أو إل ى غرف ة     المحددالملجأ وإذا كان ممكنا أن تزحف دون رفع جانبك عن    . فورا على األرض   انبطح •
 ابتع د ع ن   .  افع ل ذل ك  ،داخلیة أو ممر یكون ذا حمایة أفضل من الغ رف األخ رى ض د الطلق ات ال شاردة         

 .  للوفاة واإلصابة رئیسیًا یعتبر سببًا المتھشم إذ أن زجاج النوافذ:النوافذ

  .  على األقدام في الخالء تكون سائرًاات عندمااالنفجار

دحرج أو تزح ف إل ى حف رة أو داخ ل     ت أن ت وإذا كان ممكنًا.  على األرض فورا وابق منبطحا تماماً استلق •
 ب  ال  وإال اب  ق. بع  ض الحمای ة وربم  ا ی  وفر ھ ذا ل  ك  .   افع  ل ذل ك ،جبھت  كمبن ى أو خل  ف ح  ائط دون رف ع   

 م  ع مالحظ  ة أن أغل  ب  .  من  كأكث  ر قرب  ًا ق  د یك  ون ، انفج  ار آخ  ریتبع  ھح  ظ أن انفج  ارًا ق  د  ویال. ح  راك
االنفجارات والشظایا تتجھ ألعل ى م ن موق ع االنفج ار عل ى ش كل مخروط ي، ل ذلك ف إن أف ضل دف اع ھ و                

ن قریب ة   أن تنجو من االنفجارات التي تكومن المحتملبھذه الطریقة یكون و.   بقدر اإلمكان  متواریًاالبقاء  
 . منك

 ھجم ات القناب ل كمی ات كبی رة م ن النی ران       تعق ب في بعض الظ روف  ف،  بعین االعتبار   الوضع المحلي  خذ •
توقی ت  ی تم ض بط    وم ن ث م   ، وفي حاالت أخرى تستخدم قنابل صغیرة أولی ة لج ذب الجمھ ور           .  العشوائیة

 .  لقتل عدد كبیر م ن الجمھ ور  ، وذلك األولىالقنبلة دقیقة بعد ٣٠ إلى ٥ كبیرة لالنفجار بعد فترة من     قنبلة
 .  یكون االحتمال األفضل ھو ترك المنطقة بسرعة بعد االنفجار،وفي ھذه الحاالت
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  عندما تكون في سیارة  االنفجارات

.   أو في حفرة إذا كانت متاح ة وآمن ة  ، عن السیارةخرج منھا بسرعة وانبطح أرضا بعیداً  ا السیارة و  وقفأ •
 عندئذ قد یكون ،إذا قدرت أنھ یمكن أن تستھدف وأن مخاطر التوقف أكبر من مخاطر البقاء في السیارة     و

 . صائبالحكم اللموقف وعلى ا تقییم وكالمعتاد یعتمد القرار على . بسرعة آمنة من األفضل القیادة بعیدًا

   عندما تكون في مبنىاالنفجارات

اإلص  ابات  إذ یح  دث العدی  د م  ن ح  االت   ،ان  بطح عل  ى األرض وابتع  د ع  ن النواف  ذ    ،إذا كن  ت ف  ي مبن  ي   •
 الملج أ  إلى ) ع جانبكفدون ر(  أن تفعل ذلك تحرك  فإذا كان آمنًا.  المتطایر بسبب زجاج النوافذ  والوفیات

ى م  ن الطلق  ات   أو إل  ى غرف  ة داخلی  ة أو مم  ر یك  ون ذا حمای  ة أف  ضل م  ن الغ  رف األخ  ر     المح  دد م  سبقاً 
 .ابتعد عن النوافذ.  الشاردة

  إلجراء الفوري المناسب ل كبعد اتخاذ

أن  للھج وم، م ع الح ذر بأن ھ ق د یب دو        من انتھاء الھجوم ب شرط أال تك ون ھ دفاً     واثقًاإال إذا كنت    ال تتحرك    •
 ض ابط أم ن   كھن ا وإذا ك ان  .  أبدأن یبینما في الحقیقة یكون ھناك ھجوم آخر على وشك قد انتھى الھجوم  

ولك ن   -" انتھاء الھج وم تمام اً  "  الالسلكي عبریكون بمقدوره أن یعلن   س ،اإلنسانیة و اإلسالمیة  للمنظمات  
 قبل أن تث ق ب شكل معق ول بع دم      طویًاللذلك قد یكون علیك االنتظار وقتًا.   ما یكون ذلك غیر ممكن   غالبًا

 . حدوث المزید من الھجمات

 ق د یك ون م  ن    م  ثًال–س بیل ت سلكھ    اس  تخدم حكم ك لتحدی د أف  ضل   ، للھج وم إذا ق درت أن ك ق د تك  ون ھ دفاً     •
 .  نفسھالمكانفي  من البقاء األفضل في بعض الحاالت التحرك إلى موقع آمن بدًال

ال .   تمام  ًا ال ت  ستخدم جھ  از الالس  لكي إال إذا ك  ان ذل  ك ض  روریاً ،كم  ا ھ  و الح  ال بالن  سبة لك  ل الح  وادث  •
 ل ذلك ات رك قن وات    .  سیتصلون ھ م ب ك  اجة إلى مساعدةبحكانوا المتھم، فإذا لتتأكد من ستتصل بزمالئك  

 . جھاز الالسلكي غیر مشغولة لكي یكون بإمكان أولئك الذین حاجة إلى مساعدات عاجلة استخدامھا

إلبق  اء عل  ى قن  وات جھ  از   ل  الحاج  ة م  ع األخ  ذ ف  ي االعتب  ار  ،ق  م ب  اإلبالغ ع  ن الح  ادث ح  سب المناس  ب    •
 .  في حاجة إلیھا إرسال رسائل طارئةنشغولة لتتیح لآلخرین الذین قد یكونوالالسلكي غیر م

  الحریق ) م(

 وفیما یلي إط ار مب سط   .  على درایة بإجراءات الحریقالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة البد أن یكون جمیع  
  :  كلھا علىینطبق على كثیر من الحاالت ولكن لیس

 .وتشغیل إنذار الحریق إذا كان موجودًا" حریق"خ بكلمة انذار بالصرطلق اإلا ،إذا اكتشفت حریقًا •

ع رض حیات ك أو حی اة اآلخ  رین    ت وال خم اد الحری ق إذا ك  ان ذل ك آمن اً    إلأو بطانی ة  مطف أة حری ق   اس تخدم   •
 . للخطر

 وتوج ھ إل ى نقط ة    ، حت ى یمك ن تجن ب الح وادث    الركض مع السیر بدال من ،ترك المبنى بأسرع ما یمكن ا •
 .عالتجم

 .  للمساعدة على منع انتشار الحریق،غلق األبواب خلفك وأنت تغادرا •
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 .الدخانتحت مستوى زحف لكي تبقي على فمك ا ، فإذا كان ھناك دخان. تذكر أن الدخان یمكن أن یقتل •

 الب د أن یؤك  د  ، ف إذا ك  ان المبن ى كبی  راً  . یج ب أن یق  وم ش خص مح  دد بالتأك د م  ن خل و المبن  ى م ن الن  اس      •
 والب  د م  ن مراجع  ة األس  ماء بنقط  ة التجم  ع عن  د   . خل  و جمی  ع أج  زاء المبن  ى م  ن الن  اس  حری  قمراقب  و ال

 . المبنى موجودونسكاننشوب حریق للتأكد من أن جمیع 

 .  اإلنذار بین المباني المجاورة وبادر بجھود اإلطفاءطلقأوإال  تواجدت إذا بوحدة مكافحة الحرائقاتصل  •

 .آمنًاالدخول إلیھ أصبح ن أتمامًا  یعلن شخص مؤھل إال بعد أنالمبنى ال تعد إلى  •

  .  للحصول على االحتیاطات المقترحة للسالمة أثناء الحریق١٢ ملحق راجع

  الفیضانات) ن(

 وإذا .  ل ذلك  تبع ا الت دابیر الالزم ة   م ع اتخ اذ   يمن  األ ف ي التقری ر   تحدید ذل ك  ینبغي  إذا كانت ھناك مخاطر فیضان  
 الم سالك  كما یجب عدم استخدام ، یجب عدم استخدام المباني الموجودة بالمناطق المعرضة للفیضانات    ،كان ممكناً 

  . عندما یكون من المحتمل إغراقھا بالفیضانات

  : مفیدةعلى أنھ إذا كانت ھناك مخاطر فیضان یمكن أن تكون االحتیاطات البسیطة التالیة 

 .حویل المیاه وحمایة المبانيقم ببناء حواجز لت •

 أعل ى م ن المن سوب ال ذي     ، في مك ان الفیضانجراء یمكن أن تتعرض للتلف     التي   األشیاء الحیویة، خزن   •
 . یمكن أن تصل إلیھ المیاه

 .تأكد من توفر أماكن إقامة كافیة بالطوابق العلویة التي ال یمكن أن تصل إلھا المیاه •

 . والمیاه ووسیلة للطبخ أعلى من منسوب الفیضاناحتفظ بمخزون من المواد الغذائیة  •

 . احتفظ بمخزون من األدویة المناسبة •

 .  أعلى من منسوب الفیضان، حتى وإن كانت مؤقتة،مراحیضتأكد من وجود  •

 ، وإذا ك ان ممكن اً  .  وتأك د م ن بق اء البطاری ات م شحونة     . تصال فوق من سوب الفی ضان     االاحتفظ بمعدات    •
 . الفیضان لتوفیر الطاقة لشحن البطاریات واالحتیاجات األخرى منسوب فوق خزن مولد صغیر

وأنھ ، وتأكد أنھ ال یستخدم إال عندما یكون ذلك آمنًا.   لالنتقال أثناء الفیضانات   خزن قارباً  ،عند الضرورة  •
 . جاةوقد تكون ھناك معدات سالمة أخرى ضروریة مثل سترات الن.  فؤیستخدمھ شخص مؤھل وك

  االحتیال ) س(

 خسائر مالیة فادح ة الجماعة أو التنظیم یكبِّد الئقعمل متعمد غیر على أنھ  االحتیال ُیَعرَّف  
٥
وی شتمل ذل ك عل ى      

 ال سجالت إلخف اء اإلج راء غی ر    ) أو إت الف ( أو الممتلكات وتزییف مطالبات الم صاریف وتزیی ف      سرقة البضائع 

                                                   
5

  الخاص بالمحاسبة اإلداریة للمنظمات غیر الحكومیة المتاح في موقع  ھذا القسم مشتق بتصرف من دلیل التدریب ھذا التعریف وجزء من 
uk.org.mango.www   
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 األصول القائم ة والح االت الت ي    تتغاضى عنھا واألعمال التي    ةیخطاء المحاسب األ االحتیال   یشملوال  .   الصحیح
  .  عنھا خسارةتنجمال 

 م  ن 'االقت  راض' ث  لم :شخ  صیةس  ب امكالم  صرح بھ  ا لتحقی  ق   غی  ر األن  شطةت  شتمل المخالف  ات األخ  رى عل  ى   
  .  وغیر ذلك من المعداتالھاتف واستخدام السیارات وإساءة استخدام المصروفات النثریة

ع  ن ال ی  ؤدي فق  ط إل  ى تحوی  ل الم  وارد  حی  ث أن  ھ.  ال یمك  ن تجنبھ  ا للجماع  ة أو التنظ  یماالحتی  ال ل  ھ آث  ار م  دمرة 
ب  ل  الجماع  ة أو التنظ  یم وف  ي النھای  ة تموی  ل ،ة لكن  ھ یمك  ن أن یتل  ف الفاعلی  ة والمعنوی  ات والم  صداقی ،الم  ستفیدین

  . بقائھااستمرار وحتى 

 ومن المھم االس تعداد للتعام ل   .  األجلةطویلاآلثار تحتاج حوادث االحتیال والمخالفات إلى معالجة حساسة لتقلیل     
  .م اتخاذھایلزمع حاالت االحتیال أو المخالفات المالیة عن طریق إیجاد إجراء مكتوب یغطي الخطوات التي 

جی دة   إج راءات مالی ة   بوض ع وذل ك  االض طرار للت صرف بع د حدوث ھ،     من األفضل بالطبع منع االحتیال بدال م ن        
  . ١١ملحق  راجع -موضع التنفیذ 

مفی دة  مقترح ات  تق دم  الخطوات التالی ة  ف   ،ن ك تعتق د أن ھ ربم ا یك ون ق د ح دث       أنھ إذا حدث احتی ال بالفع ل أو        أعلى  
  : حسب الظروف

 .  الالزمجراءاإلاتخذ .   المشكوك فیھ االحتیال أو االحتیالال تغفل •

العناص  ر  للحف اظ علیھ  ا قب ل إب الغ     الالزم ة  اتخ  ذ الخط وات ، أدل ة أساس یة  م  واد إذا كان ت ھن اك م ستندات أو    
 .  مشكوك بھ بأي احتیالالمسلمة الدعویة و الجھادیة 

یمك ن أن   ف رد  عن أي  یكون مستقًال،ؤ كفشخصوینبغي أن یجري ھذا التحقیق .  علن عن إجراء تحقیق  ا •
 الب دیل  ، ف إن  لم یقع بشكل ق اطع  ولكنھیكون ھناك شك بحدوث احتیالحین  و. یكون متورطًا في االحتیال  

م ن األس ھل    (. الم سؤول  المق ر  یطلب ھ  ربم ا  ، ھ و اإلع الن ع ن فح ص م الي     الذي یمك ن أن یك ون مناس باً      
 ).  اإلعالن عن فحص مالي بدون إشعارالمسؤول المقر  أن من حق مسبقًااإلعالن إن كان معروفًا

 : أن یشتمل على اآلتي، وینبغي  الماليالمسؤولتقریر مكتوب إلى تقدیم یجب أن ینتج عن التحقیق  •

  .كان قد حدث احتیال من عدمھما إذا تأكید  -

 .مبلغ الخسارة الناتج -

 . إذا كانوا معروفین ،األشخاص الذین یبدو أنھم قد ارتكبوا االحتیال/الشخصتحدید  -

 مكن ت م  ن  العناص  ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة    تحدی د أي إخفاق ات م ن جان ب اإلج راءات أو       -
 . حدوث االحتیال

 . الذین یجب أن یواجھوا إجراًء تأدیبیًاالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تحدید  -

مزی د  الى تغیی ر لمن ع ح دوث    الدروس التي یوصى بتعلمھا في المستقبل وأی ة إج راءات تحت اج إل              -
 . من االحتیاالت

 ت أدیبي  عندئ ذ التأك د م ن تنفی ذ أي إج راء       ینخ ر اآل الم سؤولین كب ار   م الي أو أي     ال الم سؤول على  وینبغي   •
 .ضروري وأي إجراء آخر بسرعة
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 راج    ع ، األخ    رى ل    إلدارة المالی    ة الجی    دة   والجوان    بلمزی    د م    ن المعلوم    ات ع    ن التعام    ل م    ع االحتی    ال      
uk.org.mango.www   

  القنابل الیدویة) ع(

 عنیف ًا وش ظایا   ھي قنابل صغیرة تلقى بالید، وتنفجر إما في الحال أو بعد ثوان قلیل ة محدث ة انفج اراً        القنابل الیدویة   
  . على مساحة واسعة

 .  الخط ر أو ال ضرر ف ي كثی ر م ن الظ روف      تقلی ل  تعمل اإلجراءات التالیة على ،إذا ألقیت قنبلة یدویة بالقرب منك 
  .تسلكھعلیك الوصول إلى حكم سریع لتقریر أفضل مسار ینبغي و

 وإذا ك ان بإمكان ك أن تفع ل ذل ك     . وانبطح أرضا في الحال م ع تغطی ة رأس ك    " قنبلة یدویة  " صرخ قائالً ا •
 ، ولكن اإلجراء الھام ھو االنبطاح أرضًا.  ذلك، افعلین القنبلةیكون فیھا حاجز بینك وبما بحیث  بطریقة  

 ولھ  ذا . ترتف  ع عل  ى ش  كل مخروط  يع  ادة م  ا  م  ن القنبل  ة الیدوی  ة المتط  ایرةحی ث أن االنفج  ار وال  شظایا  
 یكون من الممكن أحیانا تجنب اإلصابة عن طریق االنبطاح أرضا حتى لو كنت عل ى مقرب ة م ن          ،السبب
 . القنبلة

 . متالقیان في اتجاه القنبلةساقاك  و، انبطح ورأسك أبعد ما یكون عن القنبلة،ن ھناك وقتإذا كا •

 ". قنبلة یدویة" الصیاح  على األرض بنفس الطریقة بمجرد سماع یجب على اآلخرین االنبطاح فورًا •

 . إن كانت توجد قنبلة أخرى أو نوع آخر من التھدید قبل التحركتفّحص ،بعد االنفجار •

 عل  ى بطن  ك حت  ى ت صل إل  ى منطق  ة آمن  ة بغط  اء   زح ف بعی  داً ا ، ثانی  ة٣٠م یح  دث أي انفج  ار خ  الل إذا ل   •
الجھ ات   وقم ب اإلبالغ ع ن الح ادث إل ى     . حد نحو القنبلةأ وتأكد من عدم اقتراب . صلب بینك وبین القنبلة 

 .  المختصةالمسؤولة

 . اتخذ خطوات للتأكد من عدم وجود خطر آخر •

 ھم في حاجة إلیھا مع األخذ في لمن قدم اإلسعافات األولیة ،وجود تھدید مباشر آخر   عندما تتأكد من عدم      •
 وف  ي ھ ذه الحال  ة یج  ب علی  ك   أخ  رى،االعتب ار أن القنبل  ة الیدوی  ة ف ي بع  ض األح  وال تلیھ  ا أعم ال عن  ف   

 . مغادرة المنطقة بسرعة

 .طلب المعونة الطبیةا •

 . قم باإلبالغ عن الحادث •

  اختطاف السیارات) ف(

  : ألسباب مختلفة شاملة ما یلي كن تنفیذ اختطاف السیاراتیم

 .التي تحملھا المقتنیات األخرى وأسرقة سیارة  •

 .اخذ الركاب كرھائن •

 . السیارة كغطاءھویةاستخدام السیارة في جریمة أخرى، ربما باستخدام أرقام  •
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 . كاملة على المنطقةالسیطرة لیس لھا القوات األمن أن  إظھار تأثیر سیاسي مثل إحداث  •

أو للتأكید على أن الرك اب ال یك شفون ع ن األش خاص     ،  سیاسي  تأثیر إلحداثإصابة أو قتل الركاب ربما       •
 . الذین سرقوا السیارة

 . عل ى ق در الم ستطاع   م ن المھ م تجن ب االختط اف      ھ ذه الح وادث، فإن ھ    الت ي تنط وي علیھ ا مث ل      بسبب األخطار   و
 ال یمكن لھ أن یلغ ي ھ ذا االحتم ال دون إیق اف جمی ع      ، فإنھفرص التعرض لالختطافللمرء أن یقلل  وبینما یمكن   

 وف ي ظ روف   . أف ضل ق رار   لفترة عل ى األق ل ھ و    الرحالت یكون إیقاف جمیع  ،في بعض الظروف  و .  الرحالت
 إذا كان ت خط ورة االختط اف م ثال     التجمع ات و التنظیم ات اإلس المیة والجھادی ة      و  م سؤول  یمكن أن یق رر      ،أخرى

 فھ ذا أم ر   . ل سفر م ا یب رره   لیك ون  ، فف ي ھ ذه الح االت    ن السفر حی وي إلنق اذ العدی د م ن األرواح      أمنخفضة جدًا و  
  .  كل حالة على حدةفي  ذوو الخبرة والكفاءة المسؤولینیقرره 

بی د  .  ، وقد یكون ھذا مناسبًا في بع ض الظ روف   حمایة أخرى ضد االختطاف   السیارات المصفحة  تمثلیمكن أن   
الثمن وصیانتھا وھذه السیارات باھظة .  استخدامھااختالف نوعیات أن ھذه السیارات تحتاج لسائقین على درایة ب        

  .ةمكلف

  . ما یليشیوعا الطرق األكثر من بین و.  تجري محاوالت االختطاف بطرق متعددة

 . وضع حاجز طریق أو نقطة تفتیش إلیقاف السیارة •

 .  السیرتطویق السیارة عند توقفھا عند إشارات المرور أو أثناء ازدحام •

 . ا على التوقفالسیارة المستھدفة إلجبارھاالصطدام باستخدام سیارة أخرى لقطع الطریق أو  •

 وعندئ  ذ یتح  ول  .  ح  ادث مزی  ف أو عط  ل غی  ر حقیق  ي لحث  ك عل  ى التوق  ف وع  رض الم  ساعدة      افتع  ال •
 ف إذا رأی ت أن   .  إلى الھج وم علی ك  ، یتحولون متفرجون أو، الذین یتظاھرون بأنھم مصابون     المھاجمون

قین بع دم التوق ف عن د الح وادث أو األعط ال       توجیھ جمیع السائینبغي ،ھذه الخدعة محتملة جدًا بمنطقتك    
 .بل االستمرار في السیر في حالة ما إذا كانت ھذه الحالة محاولة اختطاف

یمكن أن تكون اإلجراءات التالیة مناسبة في بعض الظروف لمنع االختطاف إذا كنت ترى أن ھناك من یتبعك
٦

 :  

 م ع  ست سترعي انتب اه األش خاص ال ذین یالحقون ك     ألن ك   وال تبدأ في القیادة بسرعة     أن تلزم الھدوء  حاول   •
 . حادثالتسبب فيزیادة مخاطر 

غی  ر االتج  اه لت  رى إذا ك  انوا م  ا یزال  ون یتبعون  ك ولك  ن ل  یس ف  ي ط  رق جانبی  ة ص  غیرة أو ف  ي مك  ان ال    •
 .المدینةمن  استمر في األجزاء المزدحمة . تعرفھ

 .د أو مجمع لألمم المتحدة، الخذھب إلى قسم شرطة أو محطة وقواال تتوجھ إلى منزلك ولكن  •

ب عل یھم تج اوزك وقط ع    صّعت   االقتراب منك ح اول البق اء بمنت صف الطری ق لك ي          في إذا بدأ الخاطفون   •
 . من االتجاه المعاكس ولكن خذ حذرك من التسبب في االصطدام بالسیارات القادمة.  علیكالطریق

نظ ر الج زء الخ اص    ا(اثلة لالستجابة للكم ائن مناس بة   إذا نجحت محاولة االختطاف یمكن أن تكون االستجابة المم     
 إذا رأی  ت أن  ھ م  ن المحتم  ل أن یق  وم      ) .بالكم  ائن بھ  ذا الملح  ق لمعرف  ة اإلج  راءات المقترح  ة لمقاوم  ة للكم  ائن      
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  .بتصرف من المنسق األمني لألمم المتحدة للمشورة األمنیة في كینیا 
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م  ن المحتم  ل أن تك  ون القی  ادة بعی  دًا ھ  ي أف  ضل   ف ،المختطف  ون بقت  ل أو إص  ابة رك  اب ال  سیارة بإص  ابات خطی  رة  
  .، حتى وإن تسبب ذلك في بعض المخاطران ذلك ممكنًااستجابة، إذا ك

 أن ت أتي  تع اون بھ دوء وب سرعة دون    ،إذا نجح االختطاف وطلب المختطفون أخذ ال سیارة أو أي ممتلك ات أخ رى    
 وت ذكر أن أي ممتلك ات ال ت ساوي    - یطلبون ھ   ش يء  س لم أي  .  خاطئ اً حركات مفاجئ ة یمك ن أن تف سر تف سیراً    بأیة  

  . اةالمخاطرة بالحی

الحظ أنھ یمكن تفسیر حتى الحركات البریئة مثل التحرك لفك حزام المقع د أو إلح ضار م ستند عل ى إنھ ا محاول ة             
  ذلك قبل عمل ھذه الحركة إلى  المختطف لفت نظر لذلك یلزم . للوصول إلى سالح

 الملح  ق لمعرف  ة  انظ  ر الج  زء الخ  اص باالختط  اف بھ  ذا ، رھ  ائنالعناص  ر و األف  راد ذ ُأخ  إذا نج  ح االختط  اف و
  . اإلجراء المقترح

  اختطاف الطائرات) ص(

.  ھ ذا االختط اف  لمث ل   ول ذلك فإن ھ م ن غی ر المحتم ل أن تك ون ض حیة         ن ادرًا إح صائیاً     یعتبر اختط اف الط ائرات    
  :  على سبیل المثال ال الحصر،یحتمل اختطاف الطائرات لألسباب التالیة

 . ةسیاسیالدعایة لقضیة  مثل الحصول على ،سیاسيإیجاد تأثیر  •

 .تنفیذ ھجوم إرھابي باستخدام الطائرة •

 .یمكن أن یحاول االختطاف شخص غیر متزن عقلیًا •

 كم  ا أن یقظ  ة . أف  ضل حمای  ة ض  د االختط  اف ھ  و اس  تخدام خط  وط الطی  ران الت  ي ل  دیھا إج  راءات أم  ن جی  دة   إن 
أو خ ط الطی ران    عناص ر و أف راد  شكوك لش يء یثی ر ال    بالغ ع ن أي   باإل، وذلكالمسافرین یمكن أن تكون مساعدة 

  .لمنع االختطاف% ١٠٠ ال توجد طریقة آمنة ،وكما ھو الحال دائمًا.   األمنعناصر و أفراد

 تساعد االحتیاطات التالیة
٧
  : على التغلب على المشكلة عند وقوع اختطاف 

 . الخاطفین أو ارتیابھم غضب یثیرأنھ شرحھ أو ت ال تستطیع شيءتخلص بحكمة من أي  •

 .الخاطفینلتعلیمات  وامتثلاحتفظ بھدوئك  •

 اھتم  ام یلف  تیمك  ن أن ش  يء وال تق  ل أو تفع  ل أي    .ج  اوب بب  ساطة عن  د توجی  ھ الخ  اطفین أس  ئلة إلی  ك      •
 :الخاطفین لك

ر ل ك   مم ا ی وف  .  على التحدث بھااستخدم لغتك األصلیة حتى وإن كانت لغة الخاطفین مختلفة وكنت قادراً    •
 . ن فعلھ بعد ذلكومعلومات عن ما ینوي الخاطف

 . نم أو اقرأ كتابًا، الخ. غیر مھتم بما یجري حولكأنك حاول أن تظھر  •

 . توقف وتنفس عن عمد وببطء وحاول تنظیم أفكارك. طبیعيشيء  الخوف . حاول اإلبقاء على تماسكك •
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   ١٩٩٨من كتیب األمم المتحدة  األمن في المیدان، المنسق األمني لألمم المتحدة،  بتصرف  
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 ف ي مواجھ ة الخ  اطفین   التفكی ر افرین  عل ى الم  س ھ یفك  ر ال بعض أن   ،٢٠٠١ أیل ول / س بتمبر ١١ غ زوة من ذ   •
 .   م ا كمجموعة إذا ما رأوا أن الخاطفین یعتزم ون قت ل مزی د م ن األش خاص باص طدام الط ائرة ف ي ھ دف          

الوس ائد أو أي أش یاء أخ رى    م ع حم ل   ربم ا  و ،الفكرة ھي إذا واجھ ع دد كبی ر م ن الم سافرین المختطف ین        
ص  ابة أو القت  ل ولك  ن یمك  ن أن ی  ؤدي ذل  ك إل  ى   یمك  ن ب  ذلك أن یتع  رض ال  بعض لإل،للعم  ل كح  اجز واق

الم  سافرون إذا م  ا ھبط  ت الط  ائرة  ینج  و  الھ  دف وس  یتم إنق  اذ وبھ  ذه الطریق  ة .  الخ  اطفینال  سیطرة عل  ى
یج ب أن یك ون ذل ك    : ال ذي ینبغ ي س لوكھ    ال صحیح  بال سبیل ال یمك ن لھ ذا ال دلیل أن یق دم توص یة              .بأمان

 .ائمة في ذلك الوقت یعتمد على الظروف الققرارًا فردیًا

 انزلق في مقعدك بقدر اإلمكان أو انزل إلى األرض وغط رأسك بی دیك أو  ،محاولة اإلنقاذالقیام بفي حال    •
 . بوسادة لتجنب اإلصابة

اس تخالص  جل سة   فكر في طل ب  . عاديشيء  ھذا . بالتفصیلقد تشعر بعد الحادث بحاجة قویة ألن تدلي بقصتك   
 أحیان ًا  تأخرھ ا لفت رة م ن الوق ت، ت صل     بع د  اإلجھ اد   ت أثیرات ق د تظھ ر بع ض       .  برََّد م ن مست شار ُم        المعلومات

  .طلب المشورة عند اللزوم اوتلك،  تأثیرات عند ذلك تبین .لشھور

  اختطاف األشخاص ) ق(

وھ  م . الختط  افا  لخط  رس  المیة والجھادی  ةالتجمع  ات و التنظیم  ات اإل عناص  ر و أف  رادلألس  ف یتع  رض أحیان  ا  
  :  ما یليتشملمختلفة  ألسباب یختطفون

 . االحتفاظ بالرھینة للحصول على فدیة •

 .دعایة ما تأثیر سیاسي أو تحقیق إحداث •

 .كدروع بشریةاالستخدام  •

 لتقلی ل احتم االت اختط اف األش خاص إذا     ی ة ءات األمنجرااإل تصمیم ینبغيكالمعتاد الوقایة خیر من العالج، لذلك   
  .  أنھا تھدید واضحرأیتما 

 وقد یكون م ن  .   أن یشكل في الحال فریق إدارة أزماتالمسؤولقر لمینبغي على ا ،شخاصبعض األ إذا اختطف   
 . ختط اف  ال ذي تع رض لال  بوي و دع وي عن صر ح س  الع ن  الم سؤول  المناسب تشكیل فریق مماثل بمكت ب الموق ع         

 عل ى ھ ذا   ینبغ ي  وعندئ ذ  .ول ع ن إدارة ھ ذا الح ادث   ؤ الم س الم سؤول   م ن ھ و   في الح ال   أن یكون واضحاً   وینبغي
   :السبل التي یجب انتھاجھا أن ینظر في اإلجراءات التالیة اعتمادا على الظروف وعلى تقدیره ألفضل المسؤول

  ت أخرى مختصة المحلیة وأیة سلطااألمنإبالغ  •

 الح  ادث وطل  ب ع  دم اتخ  اذ أي إج  راء فیم  ا م  سؤولإب  الغ جمی  ع األط  راف المعنی  ة باس  م وتفاص  یل االت  صال ب  •
 .یتعلق بالحادث دون اتفاق مسبق معھ

 : مثًال: ت حسب ما یكون مالئمًاالمسؤوال الحادث زمالءه بمسؤولینبغي أن یفوض  •

إذ أن الف شل ف ي تنفی ذ    .  اإلجراء أولویة أول ى عاجل ة ج داً   وینبغي أن تكون لھذا .  االتصال بأقرب األقارب   -
، وخ  صوصًا إذا عن  صر ح  سبوي و دع  ويھ  ذا اإلج  راء ب  سرعة یمك  ن أن ی  دمر عالق  ة الثق  ة م  ع أس  رة ال  

وم  ن الممك  ن لھ  ذا األم  ر أن یجع  ل إدارة األزم  ة أكث  ر     .  س  معوا ھ  ذه األخب  ار م  ن وس  ائل اإلع  الم أوالً    
  .صعوبة

 . الصحافةاإلجابة عن استفسارات -
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 . والوكاالت ذات الصلةالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة اإلبقاء على اتصال مع جمیع  -

 .توفیر االتصال على مدى األربع وعشرین ساعة وتسجیل جمیع الرسائل واألحداث -

 .وضع عالمات على الخرائط -

 .ا یكفي من طعام وماء وراحة على مالتأكد من حصول فریق إدارة األزمات  -

غالبًا ما یعتق د  (ھل ستتفاوض مباشرة مع المختطفین، إذا كان ذلك ممكنًا؟  أو أنك ستعین وسیطًا؟   .  ضع خطة  •
  )انھ یفضل تعیین وسیط موثوق، لتوفیر الوقت لصناع القرار لدراسة إجابتھم ألي رسائل من المختطفین

 أو م  ن ش  ركة ح  سنة ال  سمعة   األم  نم  ن متخ  صص، إم  ا م  ن    ك  ان یل  زم الح  صول عل  ى م  شورة   اق  رر م  ا إذ  •
وق  د یك  ون م  ن المفی  د إذا م  ا ت  م االت  صال بتل  ك ال  شركة قب  ل ح  دوث         .  متخص  صة ف  ي مفاوض  ات الرھ  ائن   

 كثیرًا الحصول على مشورة متخصصة من شركة حسنة السمعة إذا لم تكن متأكدًا من أن     لویفض.  االختطاف
 . الزمة للتعامل مع حالة االختطافلدیك الخبرة ال

 .  لضمان إعطاء خطتك أفضل فرصة للنجاح– البشریة والمالیة وغیرھا – خصص الموارد الضروریة  •

 .نفذ خطتك •

بینما ترغب بطبیعة الحال إنھاء الح ادث ب سالم وبأس رع وق ت ممك ن، إال أن مفاوض ات االختط اف ق د تط ول                   •
ح افظ  .   لذلك، مع تشجیعھم على البق اء متف ائلین   فریق إدارة األزمات   لذلك یلزم إعداد  .  شھورًا وحتى سنوات  
الطعام والراح ة الكافی ة ت ساعد عل ى ذل ك، ولك ن المحتم ل أن یك ون أف ضل مع ین لرف ع                :  على معنویات عالیة  

ح داث، والح صول عل ى أف ضل     المعنویات ھو إدارة الحادث جی دًا، م ع إب الغ ك ل ش خص أوًال ب أول بكام ل األ         
 . مشورة متاحة

وق د  . وال ینبغ ي تب ادل المعلوم ات إال عل ى أس اس الحاج ة للمعرف ة       .  تأكد م ن ال سریة التام ة م ن بدای ة األزم ة         •
یتطلب ذلك إجراء تخطي سلسلة اإلدارة المعتادة، فمثًال إذا كان أحد األشخاص جزءًا من فریق إدارة األزمات      

 .رئیستھ عن األزمة/، ینبغي إعفاءه من إبالغ رئیسھ

 الُمختط ف أن ُیَح سِّن م ن فرص ة بقائ ھ حی ًا واإلف راج عن ھ مبك رًا بع دة ط رق            دعويال  ح سبوي و    العنصر  یمكن لل 
شاملة ما یلي

٨
:  

 .حیدة ھي البقاء على قید الحیاةمھمتك الو •

 .یمكن أن تعصب عینیك وأن یتم تخدیرك •

 . نازل عن المالبس أو بطاقة التعریفحاول أال تت •

إذا كان  ت ھن  اك محاول  ة إنق  اذ ق  د تعتب  ر بالخط  أ أن  ك أح  د المختطف  ین،   : ح  اول أال ت  سمح بتب  ادل المالب  س مع  ك  •
 . وتتعرض للھجوم

رك ز تفكی رك عل ى    .  حاول االسترخاء، واالنتظار، خذ نفسًا عمیق ًا وأقب ل الموق ف   .  الخوف ھو رد فعل عادي  •
 .أو ذكریات أو صلواتمناظر لطیفة، 

                                                   
8

 ) بدون تاریخ( بتصرف من بطاقة حادث رھینة لألمم المتحدة  
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 . عند استقرار الوضع،  استمر في تجنب إثارة االنتباه •

 .  كن متعاونًا دون أن تبدو ذلیًال أو عدائیًا -

 .ة إذا ما ساء شيء من اقتراحاتكالمسؤولأحذر تقدیم اقتراحات لخاطفیك، حیث یمكن أن تتحمل  -

یع ي أن ت شعر بال ذل، لك ن افع ل ك ل م ا یمكن ك         م ن الطب .  ال تقم بالتوسل أو االستجداء، وحاول عدم البكاء   -
 .للحفاظ على كرامتك

 .ال توجھ تھدیدات لخاطفیك أو تبین أنك ستشھد ضدھم -

تجنب الظھور بأنك تدرس مختطفیك، ولك ن إذا تمكن ت م ن مالحظ ة مظھ رھم، وملب سھم، وھیك ل رتب تھم              -
 .اج عنك بعد اإلفرالجھات المسؤولةالظاھري دون أن یالحظوا، فقد یساعد ذلك 

 .  كن مھذبًا. ال تجادل.  كن مستمعًا جیدًا -

إن إح  دى موض  وعات الح  دیث   .  ح  اول أن تك  سب احت  رام خاطفی  ك وح  اول أن تبن  ي عالق  ة س  طحیة معھ  م        •
 . الممتازة ھي األسرة واألطفال

 . تعلم بحالتك وعن مكانكالجھات المسؤولةشجع خاطفیك على جعل  •

 . تمرن، حافظ على ھندامك ونظافتك، نم عندما یكون ذلك ممكنًا: اھتم بنفسك وضع برنامج روتیني یومي •

 .تناول طعامًا وأشرب ماًء حتى وإن لم تكن جائعًا •

اجذب االنتباه بأدب ألي شئ تحتاجھ أو تریده، مث ل الطع ام، الم اء، وال دواء، واس تخدام دورة المی اه، والكت ب،           •
 .وأدوات الكتابة

 . ربما لشھور–ر طویلة األمد كن صبورًا ومستعدًا ذھنیًا لفترة أس •

 .اقرأ، اكتب، استخدم ذاكرتك: حافظ على نشاطك الذھني •

 .ال تصدق كل شيء یقال لك •

 .فرص نجاتك تزداد مع الوقت.  ال تیأس •

وعن دما ت ستقر األم ور، أو عن دما     .  إذا كانت ھناك محاولة إنقاذ بالقوة، انبطح أرض ًا وض ع ی دیك ف وق رأس ك          •
 .ذ ذلك، عرِّف نفسكیطلب منك منفذي اإلنقا

إذ ق د یتع ارض   .  ال تفاوض بشأن إطالق سراحك مقابل فدیة، حتى لو ك ان وال داك أو أص دقاؤك م ن األغنی اء         •
 . التي تنتمي إلیھاالجماعة أو التنظیمذلك مع المفاوضات التي تجریھا 

وال تأت بأی ة حرك ات   .  رًااتبع التعلیمات فو.  إذا أطلق سراحك بصورة سلمیة، قد یكون ذلك أیضًا وقتًا خطراً    •
 . كن مستعدًا للتأخیر واإلحباط.  حافظ على حذرك.  مفاجئة

وق د تك ون ھن اك احتیاج ات طبی ة أو      .  عندما یطلق س راح ال ضحیة المختطف ة، س یحتاج إل ى وق ت ومك ان للنقاھ ة             
ك ذلك ینبغ ي س د    .  ًانفسیة، لذلك ینبغي ترتیب إج راء تقی یم طب ي ونف سي كام ل م ع االست شارة إذا ك ان ذل ك مالئم               

  .احتیاجات أسرة الضحیة أیضًا
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وبع د  .  ینبغي تسجیل جمیع األحداث البارزة والقرارات والدروس المستفادة ط وال األزم ة، كلم ا ك ان ذل ك ممكن اً              
  . ، ینبغي كتابة تقریر یوضح أي دروس یمكن تعلمھاةانتھاء األزم

ری ق والمواق ف المعب رة ع ن الرعای ة واالھتم ام، یمك ن إدارة         بالعالقات الطیبة، والمشورة الحسنة وكفاءة عمل الف      
  . حادث االختطاف على نحو حسن یحقق نتیجة ناجحة

  السلب ) ر( 

یمك  ن أن یك  ون لھ  ا ت  أثیر عل  ى أي موق  ع ش  امًال المح  ال  .   م  شكلة ش  ائعة ف  ي ح  االت الفوض  ى وال  صراعال  سلب 
: یكن من الممكن منع السالبین، تذكر أن الحیاة لھا قیمة أكبر م ن الممتلك ات  إذا لم  .  التجاریة، والمخازن والمنازل  

  .ال تخاطر باإلصابة من السالبین لحمایة الممتلكات

  :یمكن تخفیض مخاطر السلب باتخاذ احتیاطات بسیطة تشمل اآلتي

 .االحتفاظ بمناسیب منخفضة من المخزون في المخازن •

 .ة ووضعھا في مكان آخرسؤولالمعمل نسخ من المستندات والسجالت  •

 .تثبیت الخزائن في الجدران أو األرضیات وتقلیل كمیة المبالغ النقدیة فیھا •

 .توزیع البضائع على عدد من المواقع •

 .التأكید على متانة األبواب والنوافذ وعلى قفلھا بإحكام •

ت األخ  رى العالی  ة القیم  ة، التأكی  د عل  ى االحتف  اظ ب  سجالت تحت  وي عل  ى األرق  ام المسل  سلة لل  سیارات والمع  دا   •
 .لمساعدتك على اقتفاء أثرھا واستعادتھا في المستقبل

ض  ع الحاوی  ات العالی  ة القیم  ة ف  وق بع  ضھا حت  ى ال یمك  ن    .  وض  ع األش  یاء القّیم  ة ف  ي حاوی  ات وقفلھ  ا بلح  ام   •
 .الوصول إلیھا من مستوى األرض

 .سد أبواب المخزن بحاویات مملوءة وذات أبواب ملحومة •

وخاص ة أولئ  ك ال ذین یمك  نھم الحف اظ علیھ  ا آمن ة ف  ي المن  اطق     ( موث  وقین عناص ر ش  یاء القّیم ة عل  ى  توزی ع األ  •
 . بشرط أال یتسبب ذلك في تعریضھم لخطر غیر مقبول–) الریفیة

النظ  ر ف  ي إیق  اف حرك  ة ال  سیارات، م  ثًال بن  زع   .  االحتف  اظ ب  البنود القیم  ة مث  ل ال  سیارات بعی  دًا ع  ن األنظ  ار    •
 تحتاج إلى سیارة لإلخالء أو رحلة أخرى عاجلة، ف ال توق ف حركتھ ا إذا ك ان یل زم بع ض       تكنإذا  (اإلطارات  

 ). الوقت إلعادة صالحیتھا للسیر

   الطبیةالطوارئ و اإلستنفار) ش(

 إتب  اع إج  راءات  العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة     الطبی  ة، ینبغ  ي عل  ى   الط  وارئ و اإلس  تنفار ف  ي حال  ة  
 استدعاء طبیب أو ممرض ة إذا أمك ن ذل ك، واعتم ادًا عل ى الم شورة الطبی ة          يینبغ.  ة النموذجی  اإلسعافات األولیة 

  . ینبغي نقل المصاب إلى منشأة طبیة بأسرع ما یمكن

  . ما إذا كان األمر یحتاج إلى إخالء طبيینبغي على أحد األطباء تقدیر 

   واألفخاخ المتفجرة والذخائر غیر المنفجرة ملغااأل) ت( 
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والذخائر غیر المنفجرة ھي عبارة ع ن  .   والذخائر غیر المنفجرةھناك خطر شائع من األلغام واألفخاخ المتفجرة       
وأحیان ًا ی شار   . واریخ، أو الق ذائف أو الطلق ات  ذخیرة غیر منفجرة مثل القنابل العادی ة، أو القناب ل الیدوی ة، أو ال ص        

  ". مخلفات حرب متفجرة"إلیھا أیضًا باسم 

قبل دخول أي منطقة یمكن أن یكون بھا تھدید من األلغام، أو أفخاخ متفجرة، أو ذخائر غیر منفجرة ف ي منطقت ك،    
یبًا مناس بًا عل ى تعل یم مخ اطر      ت در العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة     ینبغي قیام مدرب مؤھل بتدریب جمی ع     

  .األلغام 

في المنطقة التي یمكن أن یوجد بھا ألغام، أو أفخاخ متفجرة أو ذخائر غیر منفج رة فم ن ال ضروري أن یك ون ك ل       
لتعام  ل م  ع   عل  ى درای  ة بالتھدی  د، والت  دریب عل  ى كیفی  ة تجنب  ھ وكیفی  ة ا    العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة   

 بم ا  العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة     تأكد من معرف ة جمی ع    .  الحاالت الطارئة، مع تزویدھم بما یلزم لذلك      
 الط وارئ و اإلس تنفار  علیھم أن یقوموا بھ وبالشخص الذي علیھم االتصال بھ للحصول على م ساعدة ف ي ح االت         

  . الذخائر غیر المنفجرة/التي تتعلق باأللغام 

  ب األلغام واألفخاخ المتفجرة والذخائر غیر المنفجرةتجن

إذا كنت تعمل في منطقة تمثل فیھا األلغام واألفخاخ المتفجرة والذخائر غیر المنفجرة م شكلة حدیث ة العھ د، ینبغ ي       
  .وكلھ ا یمك ن أن ت سبب الوف اة أو اإلص ابة الخط رة      .  فھناك عدة أن واع مختلف ة منھ ا   .  أن تكون على داریة بشكلھا  

 ق د تك ون مختلف ة ع ن العالم ات المعروف ة       –كما ینبغي أن تعرف األسالیب المحلیة لوض ع عالم ات عل ى األلغ ام          
  . عالمیًا

وھ ذا یعن ي أن ھ ینبغ ي أن تك ون ل دیك معرف ة        .  تجنب الذھاب إلى أي مكان ما لم تكن متأكدًا من خلوه م ن األلغ ام        
التي لی ست كلھ ا بال ضرورة    (یمكن أن تشمل مصادر المعرفة .   بعددقیقة بموقع أیة أماكن لم یتم نزع األلغام منھا      

  : على ما یلي) موثوقة

  المحلیةاألمن •

 القوات العسكریة المحلیة •

 الھیئات المدنیة المحلیة •

 المستشفیات والمراكز الصحیة  •

 )إن وجدت( القوات العسكریة الدولیة  •

 ) إن وجدت( الدولیة األمنقوات  •

 )إن وجد( لمعینة و المعتبرة الجھات امسؤول األمن ب •

 )إن وجدت( منظمات إزالة األلغام  •

 السكان المحلیون •

 .  األخرىالتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة •

  . إذا كان لدیك شك ال تذھب إلى منطقة تكون غیر متأكد منھا
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یكون لغمًا، أو فخًا متفجرًا،   تجنب لمس أي شئ یمكن أن العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة     ینبغي على جمیع    
دائمًا ما یكون االقت راب م ن األلغ ام وال ذخائر غی ر المنفج رة خط رًا        .  أو ذخیرة غیر منفجرة وإیاھم االقتراب منھ    

 ممیت ة  لفق د تك ون ال ت زا   .  وینبغي عدم االقتراب حت ى م ن األش یاء الت ي تب دو أنھ ا ق د انفج رت          .  والبد من تفادیھ  
  :التالیةعلى األقل لألسباب 

 .یمكن أال تكون قد انفجرت بالكامل •

 .قد تحتوي على مواد سامة •

 .قد تكون شركًا لألفخاخ المتفجرة  •

ینبغ ي تجن ب ذل ك    .  یقع الناس أحیانًا تحت إغراء جم ع أج زاء م ن ذخی رة متفج رة، أو حت ى ذخی رة حی ة، كت ذكار           
  . د ینشأ إذا وجدت ھذه األشیاء في حوزتكدائمًا، بسبب المخاطر المذكورة أعاله، وأیضًا بسبب الشك الذي ق

تشمل الممارسات الجیدة األخرى ف ي المن اطق الت ي یمك ن أن یك ون بھ ا تھدی د وج ود ألغ ام، أو أفخ اخ متفج رة أو             
  : ذخائر غیر منفجرة اآلتي

 ش امًال ذل ك عن دما تك ون خ ارج الخدم ة أو ف ي عط الت نھای ة          –اخبر زمالءك عن وجھتك وخط سیرك دائمًا   •
 سبوع األ

 حافظ على البقاء في مجال االتصال الالسلكي •

 عل  ى اإلس  عافات العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة تأك  د م  ن ت  دریب جمی ع  .  احم ل طق  م إس  عافات أولی  ة  •
 .األولیة

 .سافر مع مرشد محلي، إذا كان على درایة جیدة •

 . دامًا جیدًاال تستخدم إال الطرق والمسالك التي استخدمھا آخرون، مؤخرًا، استخ •

تذكر أن األلغام یمكن أن تكون قد وضعت م ؤخرًا، ل ذلك ف إن ال سیر حت ى ف ي طری ق م ستخدم جی دًا یمك ن أن                  •
 . اترك وقتًا كافیًا في الصباح للمرور المحلي الستخدام الطرق قبلك.  یكون بھ ألغام جدیدة

طری ق المعب د، س ر عل ى س طح طری ق       إذا لم یكن عل ى ال (الزم الطرق المعبدة   : ال تتحرك على جوانب الطرق     •
 . وھذا یسري على الحالتین سواء كنت في سیارة أو سائرًا على األقدام).  مطروق جیدًا

إذ أحیان ًا تك ون األلغ ام واألفخ اخ المتفج رة مخفی ة ف ي ش كل أش یاء          .  ال تقترب من األش یاء الت ي تثی ر ال شكوك           •
 . مثل لعبة، أو والعة سجائر، الخحسبویةجذابة أو 

  عند اكتشاف األلغام 

.  قد یحدث أنك، حتى وإن كنت تعتقد أن لدیك معلومات موثوقة، تجد نفسك على غیر المتوقع في منطق ة بھ ا ألغ ام    
 في كتیب السالمة من األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة تعلیمات ھامة تجد

٩
 إرش ادات عم ا ینبغ ي أن تفعل ھ     

ولك ن  ن المتخصصین في مخاطر األلغام ینصحون اآلن ض د نخ س األلغ ام،      الحظ أن الكثیر م   .  في ھذه المواقف  

                                                   
9

، org.un@MineActionاتصل بالعنوان . ٢٠٠٠ منظمة كیر و المنسق األمني لألمم المتحدة، كتیب السالمة من األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة 
  mine/dpko/Depts/org.un.www/موقع الویب 
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 ال  ذین یج  دون أنف  سھم ف  ي حق  ل ألغ  ام انتظ  ار      العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة   ب  دًال م  ن ذل  ك ین  صحون   
  .المساعدة

كر أن ھ م ن   وت ذ .  المحلیة المسؤولة عن الح ادث الجھات المسؤولةبمجرد تمكنك من فعل ذلك بأمان، أبلغ رئیسك و   
غیر األمان استخدام جھ از الالس لكي أو الھ اتف المحم ول أو ھ اتف األقم ار ال صناعیة ق رب األلغ ام، أو األفخ اخ                   

  . المتفجرة أو الذخائر غیر المنفجرة، حیث قد تؤدي اإلشارات الالسلكیة إلى تفجیرھا

یر المتخصص الذي یج د لغم ًا،    غدعويالحسبوي و العنصر ھناك جدل بین المتخصصین إن كان ینبغي توجیھ ال  
إذ بینما یمكن أن تح ذر العالم ة شخ صًا آخ ر     .  أو فخًا متفجرًا أو ذخیرة غیر منفجرة أن یضع عالمة على الموقع        

وتحمیھ من اإلصابة، یمكن أن یتسبب غیر المتخصص في تفجیر اللغم ص دفة ل دى محاولت ھ وض ع العالم ة عل ى             
العناص ر الم سلمة الدعوی ة و     تبنیھ ا، ینبغ ي توجی ھ    الجماع ة أو التنظ یم  ق رر  ومھما كان ت ال سیاسة الت ي ت     .  الموقع

  .   بوضوح عن ھذه النقطةالجھادیة 

منظم ة كی ر الدولی ة    /للحصول على مزید من النصح حول الوعي باأللغام وإجراءاتھ ا، انظ ر كتی ب األم م المتح دة        
  . حول السالمة من األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة

  االغتصاب والعنف الجنسي ) ث(

وھ  ذا العن  ف ق  د یأخ  ذ أش  كاًال  .  ، مع  رض أن یك  ون ض  حیة عن  ف جن  سي ك  ل ش  خص، س  واء ك  ان ذك  رًا أو أنث  ى  
.  متنوع  ة ول  ھ ت  أثیر خطی  ر عل  ى ال  ضحایا بحی  ث ینبغ  ي ب  ذل عنای  ة فائق  ة لتقلی  ل مخ  اطر حدوث  ھ إل  ى الح  د األدن  ى  

  : مد كیفیة تقلیل المخاطر على الوضع المحلي، لكن ذلك یمكن أن یشتمل على ما یليوتعت

 .تجنبي السیر أو القیادة منفردًا، وخاصة باللیل •

 .تجنبي األماكن المنعزلة، غیر اآلمنة والسیئة اإلضاءة •

 . إذا أنبأتك بأن تغادري، غادري في الحال–ثقي بغرائزك  •

 .احملي جھاز إنذار  •

 .احملي جھازًا السلكیًا أو ھاتفًا جواًال •

 .ارتدي أحذیة مریحة •

 . احضري المناسبات االجتماعیة في جماعة ولیس بمفردك •

 .شاركي في محل اإلقامة مع أناس آخرین بدًال من العیش بمفردك •

  یحت اج ض حایا   .على الرغم من أن أغلب ح االت االغت صاب تك ون ض د الن ساء، إال أن بع ضھا ی تم ض د الرج ال           
  . أو العالج الطبي/االغتصاب إلى حساسیة وسریة، ویحتاجون عادة للمشورة و

وینبغ ي أن یق وم طبی ب،    .  إذا حدث اغتصاب، ینبغي فورًا تكلیف شخص عطوف من نفس جنس الضحیة لتھدئتھ      
.  ع الج عاج ل  من نفس الجنس إذا كان ذلك ممكنًا، بفحص ال ضحیة ف ي أق رب وق ت ممك ن ف ي حال ة الحاج ة إل ى             

وقد یتضمن ذلك عالجًا لألمراض المنقولة جنسیًا شاملة مرض نقص المناع ة الب شریة، أو من ع الحم ل، أو ع الج         
  . اإلصابات
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ق د  .  ، إذا وافق ت ال ضحیة، حت ى یمك ن التحقی ق ف ي الجریم ة       األم ن وینبغي إخط ار  .  ینبغي احترام سریة الضحیة  
  . اإلرشاد الطبي واستشر الضحیة في ذلك ابحث عن –تكون مشورة األخصائي ضروریة 

وق د ترغ ب ال ضحیة ف ي ت رك المنطق ة       .  قد یكون من الضروري إعطاء ال ضحیة إج ازة ف ي الح ال، لك ي تتع افى          
 أق  دم م ن إعط  اء ال دعم الكام ل والوص  ول إل ى اتف اق مناس  ب ح ول م  ستقبل       م سؤول ینبغ  ي أن یتأك د  .  ب شكل دائ م  

  . دعويالحسبوي و العنصر ال

وغالب  ًا م  ا یك ون رد فع  ل ال  ضحیة خلیط ًا م  ن الخ  وف،   .  ن یك  ون االعت  داء الجن سي وآث  اره تجرب  ة مخیف ة  یمك ن أ 
  . والغضب والخزي وتجد صعوبة في مناقشة االعتداء والبحث عن مساعدة

  : إذا تعرضت لالعتداء یمكن أن تكون خیاراتك كما یلي

 .ي في فرض االتصال الجنسي بك فعل أو قول أي شئ یحطم رغبة المعتد–المقاومة السلبیة  •

 اص  رخي لطل  ب الم  ساعدة، اس  تخدمي إن  ذارًا، ارك  ضي بعی  دًا إذا ك  ان ھن  اك مك  ان آم  ن        –المقاوم  ة الفاعل  ة   •
 .تركضین إلیھ، أو قاومي بشراسة، وعلى سبیل المثال بضرب الرجل بین الفخذین بركبتك

 . یكون البقاء على قید الحیاة ھو ھدفكھنا .   ال تفعلي ذلك إال إذا أحسست أن حیاتك في خطر–الرضوخ  •

فإذا ق ررت اإلب الغ، یحتم ل أن    .  إذا تم االعتداء علیك، ینبغي أن تقرري إن كنت ستبلغین عن الجریمة من عدمھ    
 ب شكل مھن ي ج دًا، بمعامل ة ال ضحیة      األم ن ف ي بع ض األحی ان تت صرف     .   ع ن الح دث بالتف صیل    األمنتستجوبك  

 الح صول عل ى فح ص طب ي قب ل      األم ن ستحتاج .   أقل حساسیةاألمن أخرى، تكون   وفي أحیان .  بكرامة واحترام 
ق د یك ون الع الج    .  تم سكي ب أن یفح صك طبیب ة أو ممرض ة م ن نف س الج نس        .  االغتسال حتى تحافظ على األدل ة   

  . الطبي ضروریًا

 كي ال یج دوا أنف سھم    فھذا یساعد الكثیر من الناس– األمنیمكنك أن تطلبي من أحد أصدقائك أن یذھب معك إلى         
  . بمفردھم

وق د یك ون ل دیك می ل     .  قد ترین أحالما مزعجة أو تفق دي الق درة عل ى الن وم     .  یمكن أن تحدث ردود أفعال مختلفة     
ق  د ت  شعرین أن  ك مذنب  ة، وتج  دین ص  عوبة ف  ي اتخ  اذ  .  وق  د تع  انین م  ن تقلب  ات مزاجی  ة.  نح  و ع  دم تن  اول الطع  ام

وفي ھذه الحاالت یكون أي رد فعلك عادیًا، .  یعي أن تتحملي أي شخص یلمسكالقرارات، أو تجدین أنك ال تستط 
  . وستأخذین بعض الوقت للشفاء

ح اولي أن  : ع ادة م ا ی ساعد التح دث ع ن ذل ك م ع ش خص عط وف م ن نف س الج نس            .  تذكري أنك ل ست بمف ردك   
ال یوج د م ا   .  ھ ذه ال صورة  یمكن ألي تجربة مفزعة مثل ھذه أن تزعج أي ش خص ب    .  تفعلي ذلك إذا كان بإمكانك    

وحیث أن المساعدة متاحة، اطلبي أي مساعدة .  فھذا لیس خطأك، ولیس لك أن تتغلبي علیھ بمفردك.  تخجلي منھ
  . تحتاجین إلیھا

  .یتأثر أیضًا شھود االغتصاب والعنف الجنسي وكذلك زمالء الضحیة، وسیحتاجون إلى دعم مناسب

ویك ون ال دعم المتع اطف م ن األص دقاء المق ربین أو ال زمالء أو كلیھم ا         .  ًایمكن المشورة أن تساعد في ذلك أی ض       
قد تحتاج الضحیة .  ینبغي أن یتأكد قائد الفریق من توفیر ذلك الدعم، ومعونة األخصائیین عند الحاجة        .  ضروریًا

  . إلى وقت لتسترجع حالتھا بالكامل

  السرقة) خ( 
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ویطل ق علیھ ا   .  وق د تك ون تجرب ة مخیف ة للغای ة     .  بة ب العنف أو غی ر م صحوبة ب ھ     م صحو یمكن أن تكون السرقة     
  .أحیانًا المھاجمة من الخلف إذا تمت ضد شخص خارج منزلھ أو محل عملھ

  :  االحتیاطات الالزمة لتجنب السرقة، مثًال بالطرق التالیةالعناصر و األفراد  ینبغي أن یتخذ 

 .فضة المخاطرالبقاء في أماكن معروف أنھا منخ •

 .تجنب األماكن ذات اإلضاءة الضعیفة أو األماكن المعزولة لیًال •

 .تجنب الخروج وحدك •

 .حمل جھاز إنذار  •

 .حمل جھاز لالسلكي •

  :إذا تعرضت لمحاولة سرقة، حاول أن تطلب المساعدة عن طریق اآلتي

 ).إذا كان لدیك واحُد(تشغیل جھاز إنذارك  •

 حت  ى محادث  ة م  ن كلم  ة واح  دة یمك  ن أن تك  ون كافی  ة، لتنبی  ھ    –ساعدة ع  ن طری  ق جھ  از الالس  لكي  طل  ب الم   •
 . زمالئك إذا لم یكن لدیك وقت لقول المزید

 .خاالصیاح أو الصر •

وإذا ل م یك ن   .  إذا قدرت أنھ من األمان أن تھرب بالدخول إلى منزل ما، أو تجاوز مھاجمیك بالركض، افع ل ذل ك       
ال تخ اطر باإلص ابة م ن أج ل حمای ة      .  ال تق م بحرك ات مفاجئ ة   .  ھدوء معھم بإعطائھم م ا یطلبون ھ   ممكنًا، تعاون ب  
  .ممتلكات مادیة

ح  اول أن تت  ذكر تفاص  یل مظھ  ر    .  بمج  رد انتھ  اء الھج  وم، تح  رك ب  سرعة إل  ى مك  ان آم  ن وابل  غ ع  ن الح  ادث        
  . على التعرف علیھماألمنمھاجمیك، لمساعدة 

 معك، مث ل جیب ین ومحفظ ة أو ك یس نق ود باإلض افة       ة أموالك في عدة أماكن مختلف قد یكون من األفضل أن تحمل     
بھذه الطریقة یمكن أن تعطي مھاجمیك محتویات جیب واحد ومحفظة أو كیس نق ود م ثًال، إذا ل م        .  إلى حزام نقود  

 . من األفضل أن تجعل المبلغ النقدي الذي تحملھ محدودًا .  یالحظ المھاجمون األماكن األخرى

في ھذه الحالة، إذا كان بإمكانك قفل الب اب بقف ل قب ل    .  یمكن أن تحدث السرقة أیضًا في المنزل أو في مكان العمل  
اطل ب الم ساعدة وش غل جھ  از    .   ب شرط أن یك  ون م ن األم ان تنفی ذه    –أن ی تمكن ال سارق م ن ال دخول، افع ل ذل ك       

  . اإلنذار إذا كان آمنًا أن تفعل ذلك

ال تق م بحرك ات   .   نجح السارق في دخول المبن ى، یك ون م ن األف ضل ع ادة التع اون بھ دوء بإعطائ ھ م ا یطلب ھ            إذا
وعند تركھ المكان، قم بتأمین المبنى أو انتقل إلى مكان آمن، وق م ب اإلبالغ ع ن الح ادث ف ي أق رب وق ت           .  مفاجئة
  .ممكن

  إطالق النار ) ض(

  أعاله" األعمال القتالیة"انظر جزء 

  باإلرھا) غ(
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ولھ ذا ال سبب یك ون ع ادة م ن      .  بعدة ط رق، لتغطی ة أن واع متنوع ة م ن الح وادث      " اإلرھاب"یمكن استخدام كلمة  
ھل انفجرت قنبلة؟ ھل كان ھناك إطالق نار؟ ھ ل اختط ف   .  المفضل أن تصف الحادث من ناحیة ما حدث بالفعل    

  . لذلكأحد األشخاص؟ ثم تفاعل مع الحدث تبعًا 

العناص ر  على أنھ من المھم أن تأخ ذ ف ي الح سبان ال دافع وراء الح ادث، عن دما تق رر كی ف تتفاع ل وكی ف تحم ي                 
وبھ ذا المعن ى، ق د ت ؤثر الطبیع ة اإلرھابی ة لح ادث م ا         .   ضد الح وادث ف ي الم ستقبل   المسلمة الدعویة و الجھادیة     

  . على ردود األفعال وعلى إجراءات األمن

 ض  حیة لعم  ل إرھ  ابي ص  دفة، أو ب  سبب اعتبارھ  ا  التجمع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة والجھادی  ة ق  د تك  ون إح  دى 
  :یمكن أن تشمل الدوافع اإلرھابیة ما یلي.  مرتبطة بحكومة أو بمجموعة معادیة لإلرھابیین

 . اكتساب الشھرة اإلعالمیة •

 .إثارة رد فعل، مثًال من جانب الحكومة أو قوات األمن •

 . ى المنظماتتغییر سلوك إحد •

  العثور على أسلحة ) ظ(

إذ أن جمیع أنواع أسلحة إطالق النار، الم دافع،  .  ، أو إذا عرض علیك فرصة حملھ فال تلمسھإذا اكتشفت سالحًا  
.  ص م درب األلغام، القنابل الیدویة، الخ یمكن أن تطلق أو تنفج ر إذا ل م ی تم معالجتھ ا ب شكل ص حیح م ن ِقَب ل ش خ              

إذا ت م ت صویرك وأن ت تحم ل بندقی ة، حت ى وإن كن ت        : وھناك أیضًا مخاطرة بوقوعك في مصیدة الدعایة ال ضارة     
  .تحملھا لثوان قلیلة فقط بسبب حب االستطالع، عندئذ تتعرض أنت ومنظمتك لدعایة مدمرة في الصحف

   .ور علیھا أو أي سلطة أخرى معنیة عن األسلحة التي تم العثاألمنینبغي إبالغ 
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   نسق التقریرنسق التقریرنسق التقریر: : : '''التي كانت على وشك الوقوعالتي كانت على وشك الوقوعالتي كانت على وشك الوقوع'''الحوادث األمنیة والحوادث الحوادث األمنیة والحوادث الحوادث األمنیة والحوادث    ...٢٣٢٣٢٣أأأ

فھ   و ی   وفر .  ل   ة ألي حادث   ة أمنی   ة عل   ى ض   مان االس   تجابة ال   سریعة والفاعی  ساعد النم   وذج المعتم   د للح   وادث  
  .  من اتخاذ قرارات على أساس سلیمالمسؤولینالمعلومات األساسیة بترتیب منطقي، مما ُیَمكِّن 

من المھم أن یبین التقریر عن الحادث الحقائق وأن أي تحلیل أو رأي إما أن یكون معرف ًا بوض وح وإم ا أن یت رك          
  . ال تخلط بین الحقیقة والرأي.  حادث وتحلیلھللمرحلة التالیة الخاصة بالتحقیق في ال

  : نموذجیًا، یوجد ثالثة أنواع من تقاریر الحوادث

، یرس  ل لحظ  ة بدای  ة الح  ادث أو ف  ي أق  رب وق  ت ممك  ن بع  د ذل  ك، غالب  ًا عب  ر جھ  از    التقری  ر الف  وري للح  ادث •
 .الالسلكي

 . مكنًایعطي مزیدًا من المعلومات في أقرب وقت یكون متقریر متابعة الحادث،  •

 . وعادة یكون مكتوبًا.  ، یرسل بعد انتھاء الحادثتقریر كامل عن الحادث •

  . للتقریر الفوري للحادثفیما یلي نموذج شائع 

  لمن وقع الحادث؟-من؟  •

  متى وقع الحادث؟-متى؟  •

  أین وقع الحادث؟ -أین؟  •

 ماذا حدث؟  •

 ماذا فعلت حیالھ؟  •

 ما ھي المساعدة التي تحتاجھا؟  •

في ھ ذه  .   فمثًال إذا بدأ كمین لتوه–لحاالت ال یكون ھناك وقت إلرسال كل المعلومات المذكورة أعاله في بعض ا 
ف ي جھ از الالس لكي قب ل     !" كمین" قد ال یكون ھناك وقت إال لتصرخ –الحالة أرسل أي معلومات یمكنك إرسالھا   

ءك م ن تجن ب الوق وع ف ي نف س الكم ین، بینم ا        حتى ھذا اإلجراء مفی د، وق د ُیَمكِّ ن زم ال        .  أن تتخذ إجراًء مراوغاً   
  .یتخذون الخطى لجلب المساعدة إلیك

 یتبع نفس نسق التقریر الفوري، بتحدیث المعلومات حسب الحاجة، في أقرب وقت یسمح بھ   تقریر متابعة الحادث  
  . الموقف

  :ًا من النوع التالي یعطي بیانًا كامًال عن الحادث، ویمكن أن یستخدم نموذجالتقریر الكامل عن الحادث

 .بیان كامل مسلسل زمنیًا عن الحادث •

 .من كان متورطًا •

 .أسباب اتخاذ أي قرارات •

 .الدروس المستفادة من الحادث •
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، وتوصیات ب أي إج راء   العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تعریف بأي إخفاق في اإلجراءات أو من جانب       •
 .عالجي أو تأدیبي

لألس ف  : والنقاط التالی ة ھام ة  .  والتوقیع) ھل ھو متورط في الحادث أو ال؟(المؤلف التاریخ، والمؤلف، ودور   •
غالب  ًا م  ا یلغ  ي كات  ب التقری  ر الی  وم واس  م المؤل  ف، مم  ا ی  سبب م  شاكل إذا كان  ت ھن  اك أي استف  سارات تتعل  ق    

  . بالحادث

أو تقری ر متابع ة، ولك ن ینبغ ي      في بعض الحاالت تقریرًا فوری ًا  'الحوادث التي كانت على وشك الوقوع'ال تحتاج  
  . أن تؤدي دائمًا إلى إعداد تقریر كامل عن الحادث حتى یمكن االستفادة من تلك الدروس
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   األدلة األمنیةاألدلة األمنیةاألدلة األمنیة   ...٢٤٢٤٢٤أأأ
 سھل االستخدام، یغطي كل بمرجع العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  ھو تزوید یة األمنمن األدلة ھدف إن ال

   .إرشادات وإجراءات، وقواعد األمن الشائعة

 عل ى إح دى المھ ارات    العناصر المسلمة الدعویة و الجھادی ة  تعلیم وتمرین (ال یعتبر الدلیل األمني بدیًال للتدریب       
أو التزوی د  ) الت ي ت وفر معلوم ات حدیث ة ع ن موق ف مع ین       (، أو اإلحاط ة   )حتى یصبح بمقدورھم تنفی ذھا بأنف سھم      

 ال  ذین التجمع  ات و التنظیم  ات اإلس  المیة والجھادی  ةلكن  ھ ی  شكل ج  زءًا م  ن التجھی  زات الھام  ة ألف  راد  .  بالمع  دات
  . یخضعون إلدارة  جیدة

إن المنظم  ات الراغب  ة ف  ي إع  داد كتیب  ات أم  ن خاص  ة بھ  ا ق  د ترغ  ب ف  ي اس  تخدام أدل  ة األم  ن القائم  ة لالس  تدالل     
  : دلیل األمن العام ھذا، توجد المستندات التالیة متاحة في المجال العامباإلضافة إلى.  واالستلھام

 ت ألیف ك وینراد ف ان برابان ت ال ذي ن شره معھ د التنمی ة الخارجی ة، ش بكة            إدارة األمن العملیة ف ي البیئ ات العنیف ة        
موق    ع  للممارس    ات الجی    دة، مت    اح للتنزی    ل مجان    ًا م    ن      ٨ ن    شرة رق    م  اإلن    سانیة و اإلس    المیة الممارس    ات 

org.odihpn.www .  

 Shaun ت  ألیف ش  اوون بیكل  ي   المنظم  ات غی  ر الحكومی  ة عناص  ر و أف  راد كتی  ب أم  ن می  داني ل : ال  سالمة أوًال
Bickley  منظم    ة إنق    اذ األطف    ال بالمملك    ة المتح    دة، مت    اح م    ن موق    ع   ٢٠٠٣، ن    سخة منقح    ة ن    شرتھا ع    ام 

com.plymbridge.www.  

، الخطوط اإلرشادیة للسالمة واألمن لمتط وعي  )نشرتھ كتیبة الجھاد اإلعالمي ضمن الملف النووي    (البقاء حیاً 
 David Lloyd ت ألیف دافی د لوی د روب رتس     بمن اطق ال صراعات،  التجمع ات و التنظیم ات اإلس المیة والجھادی ة    

Robertsonمتاح من موقع .  ١٩٩٩ ر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، الناشorg.icrc.www.  

.  ، مطبعة بلوتو Ray McGrath، راي ماكغراث١٩٩٩، األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة، كتاب مرجعي
  . com.plutobooks.wwwمتاح من موقع 
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   الخطة األمنیةالخطة األمنیةالخطة األمنیة   ...٢٥٢٥٢٥أأأ
 بمستند موجز یحدد قواعد وإجراءات ةالجھادیالعناصر المسلمة الدعویة وإن الھدف من الخطة األمنیة ھو تزوید 

 المسؤولینیقول العدید من  (یجب أن تكون قصیرة.  األمن التي تنطبق على المنطقة أو المناطق التي یعملون فیھا
العناصر ، وإال من المحتمل أال یقرأھا بعض ) صفحات١٠رة أنھا یجب أن تكون أقل من المیدانین ذوي الخب

  . المسلمة الدعویة و الجھادیة 
 مف  صلة وفق  ًا لظروف  ك الخاص  ة، آخ  ذة ف  ي االعتب  ار الوض  ع المحل  ي،        إن  ھ ألم  ر حی  وي أن تك  ون خط  ة أمن  ك     

وینبغ ي تح دیث   . ال یوجد نموذج واحد یناسب كل األوض اع .  ألمنيك ونتائج تقییمك اعناصر و أفرادوخصائص  
  .الخطة األمنیة كلما كان ذلك ضروریَا، مثًال عندما یتغیر تقییمك للموقف األمني

یحت وي النم وذج المقت رح الت الي عل ى بع ض منھ ا،        .  بید أن للكثیر من الخطط األمنی ة بع ض الخ صائص ال شائعة      
ینبغي أن یتم تحدیث الخطة واإلض افة إلیھ ا ح سب    .  ساعدة على كتابة الخطة األمنیةوھو مقدم كباعث للتذكیر للم   

قد یكون من الخطر مجرد نسخ ھذا النموذج دون تكیی ف، ألن ھ ق د ال یف ي بجمی ع احتیاج ات            .  ما تتطلبھ الظروف  
  . وضع معین

  نموذج محتمل لخطة أمنیة

  ]ادخل االسم[: الجماعة أو التنظیماسم 

  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة یع جم :التوزیع

  مقدمة

  :مثال لبعض النصوص التي یمكن استخدامھا

 بالقواع د واإلج راءات   العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة     الھدف من الخطة األمنی ة ھ ذه ھ و تعری ف جمی ع          "
ع د أو اإلج راءات األمنی ة العام ة     ھذه الخطة ال تك رر القوا ].  اسم المنطقة[األمنیة لمنطقة معینة التي تنطبق على    

بالنسبة لھ ذه القواع د واإلج راءات یمك ن الرج وع إل ى       .  التي تكون شائعة ألغلب العملیات في المواقع غیر اآلمنة  
  ].  أو ما یكافئھالجماعة أو التنظیمكتیب أمن [

واإلج راءات الت ي تت ضمنھا    یتحمل جمیع أفراد الفریق مسؤولیة تعزیز األمن، وھم مطالبون بإتباع جمیع القواع د      
حیث یمكن أن یؤدي اإلخفاق في ذلك إلى تعریض الحیاة للخطر، كما أن ھ ذا اإلخف اق یعتب ر     .  الخطة األمنیة ھذه  

تم تصمیم الخطة األمنیة للمساعدة على المحافظة على أمنك وأمن زمالئك، وأیضًا لتمكین عملن ا   .  مخالفة نظامیة 
  . من السیر بسالسة

 اآلخرون الذین یتحملون مسؤولیات العناصر و األفراد و]. االسم[ؤول عن خطة األمن بالكامل ھو الشخص المس 
  ].اذكر أسمائھم ومسؤولیاتھم[تتعلق باألمن ھم 

 عل ى  العناصر المسلمة الدعوی ة و الجھادی ة   مع تشجیع جمیع .  سیجري تحدیث الخطة األمنیة كلما كان ضروریاً    
تح دیث ھ ذه الن سخة    /ق ام بكتاب ة  .  ظھرت الحاجة ع ن طری ق ال شخص الم سمى أع اله      المساھمة في التحدیث كلما     

  . ینبغي إتالف من كل النسخ السابقة]: التاریخ[في ] االسم[

إذا كان  ت ل  دیك أی  ة أس  ئلة حولھ  ا، أو   .  رج  اء اإلط  الع عل  ى الخط  ة ف  ورًا واح  تفظ بھ  ا مع  ك ف  ي جمی  ع األوق  ات    
  . ك أو قائد الفریق في أسرع وقت ممكنؤولمساقتراحات حول تحسینھا، یرجى إبالغ 

كم ا ینبغ ي أی ضًا أن تك ون     ].   أو م ا یكافئ ھ  للجماع ة أو التنظ یم  دلیل األم ن الع ام    [ینبغي أن تكون لدیك نسخة من       
  ". كمسؤول اطلب نسخة من – الجماعة أو التنظیمعلى داریة بسیاسة األمن التي تتبناھا 
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   الطوارئ و اإلستنفارفي حالة 

، م ع تفاص یل االت صال    الط وارئ و اإلس تنفار   التي تت صل بھ ا ف ي حال ة     الجماعة أو التنظیم   اسم الشخص أو     اذكر
  . اشرح ما الذي یجب عملھ إذا لم تكن ھناك اتصاالت عاملة أو متاحة.  الكاملة

  الوضع األمني 

  :وصف مختصر للوضع المحلي، مع تحدید

 ىة األخرالمسؤول والمجموعات الجھات المسؤولة •

 األحداث البارزة التاریخیة والراھنة •

تأكد من .  اعناصره و أفرادھ والتجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیة التي تقدر وجودھا ضد     التھدیدات   •
، أو  ) األف راد الح سبویین المنتم ین إل ى المنطق ة المعنی ة ب األمر         ( ال وطنیین    للعناصرذكر أي تھدیدات خاصة     

 . للنساء أو األفراد والمجموعات األخرى

وینبغي إعطاء إحاط ة أش مل ع ن الوض ع     .  فقرات ٤ أو ٣ ربما –أنھ ینبغي أن یكون ذلك مجرد ملخص     : الحظ[
.  ، م ع التح دیث ب صفة منتظم ة     قبل وصولھم، وعند الوصولالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة المحلي لجمیع  

لكن من الخطأ أن تحتوي الخطة األمنیة على تحلیل مطول، طالما أن الوضع یتغیر ب سرعة، حی ث أن التحلی ل ق د      
 المحلیة؛ وقد یجعل الخط ة األمنی ة طویل ة أكث ر م ن ال الزم عن د        الجھات المسؤولةیسبب بعض المشاكل إذا قرأتھ      

  .] ر المسلمة الدعویة و الجھادیة العناصقراءتھا من قبل العدید من 

  القواعد األمنیة 

خاص ة بموق ع   "قواع د وإج راءات   (اذكر ھنا القواعد واإلجراءات المتعلقة باألمن والتي تنطبق على ھ ذه المنطق ة      
ال تذكر القواعد واإلجراءات األمنیة العامة التي تنطبق على معظم المناطق غیر اآلمنة، حیث من ش أن    ").  محدد
بدًال من ذلك، اش ر ب الرجوع إل ى الكتی ب األمن ي الخ اص       .  أن تجعل الخطة األمنیة طویلة أكثر من المطلوب ھذه  

  .  قراءتھ وفھمھ وإتباعھالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ، ذاكرًا أنھ ینبغي على جمیع الجماعة أو التنظیمب

 العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة  ح  دد ب  ین ق  د تختل  ف األمثل  ة عل  ى القواع  د واإلج  راءات الخاص  ة بموق  ع م 
إذا ك  ان األم  ر ك  ذلك ینبغ  ي   ( ) األف  راد الح  سبویین المنتم  ین إل  ى المنطق  ة المعنی  ة ب  األمر  ( ال  وطنیین  والقی  ادیین

  : بحیث تشتمل على اآلتي). إیضاح ذلك

 .ینة تتبناھا، أو تتجنبھا بسبب الثقافة المحلیة؟ھل ھناك أنماط سلوكیة مع: السلوك •

 أن یك ون  دعويال  ح سبوي و  العن صر  ما ھي القوانین والع ادات المحلی ة الت ي ینبغ ي عل ى ال          : القانون والعادات  •
 . على درایة بھا؟

سائل ثقافی ة أو م سائل   الت ي ینبغ ي تجنبھ ا، أو االلت زام بھ ا، ب سبب م         ھل ھناك بعض أشكال المالبس      : المالبس •
أخرى؟ مثًال ھ ل ال سراویل الق صیرة غی ر مقبول ة؟ ھ ل ینبغ ي تجن ب اس تخدام المالب س الك اكي أو الخ ضراء،                     

 . لتجنب الخلط بینھا وبین الزي العسكري؟ الخ

  االحتفاظ بھا، أو أن تكون متاح ة العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ھل ھناك معدات ینبغي على   : المعدات •
م  صباح جی  ب، مجموع  ة إس  عافات أولی  ة، ج  واز س  فر أو أوراق أخ  رى، كمی  ة م  ن النق  ود      / لھ  م؟ م  ثًال ش  علة 

 . للطوارئ، الخ
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 .أي احتیاطات طبیة خاصة بالموقع: االحتیاطات الطبیة •

م ثًال باللی ل   (ھل ھناك أي أماكن محظور الدخول إلیھا، سواء في جمیع األوق ات أو ف ي أوق ات معین ة          : المواقع •
 ؟ ) أثناء االحتفاالت الدینیة، الخوأ

لك ن اإلج راءات   ) ال ذي ینبغ ي أن ی شتمل علی ھ كتی ب األم ن      (لیس دلیًال الستخدام جھاز الالس لكي   : االتصاالت •
 العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة      مثًال ھل یتوق ع أن یك ون م ن الممك ن االت صال ب     –الخاصة بھذا الموقع   

ھاتف الجوال في جمی ع األوق ات، أوق ات فح ص أجھ زة الالس لكي، قن وات جھ از         بواسطة جھاز الالسلكي أو ال   
 . ؟الطوارئ و اإلستنفارالالسلكي التي ینبغي مراقبتھا، ما ھي وسیلة االتصال التي تستخدمھا في حالة 

عن صر ح سبوي   ثًال ھل یطلب من ال؟ مما ھي اإلجراءات المحددة للمنطقة التي یلزم إتباعھا عند السفر       : السفر •
 المحلی ة قب ل ال سفر؟ ف ي ی وم ال سفر، م ن ھ  م        الجھ ات الم  سؤولة أو م ن  /ھ وم سؤول  أن یأخ ذ أذن ًا م ن    و دع وي 

عن صر  األشخاص الذین ینبغي إبالغھم، متى وكیف؟ ھل ھناك وسیلة سفر ممنوعة ألسباب أمنیة؟ ھل یمك ن لل       
 نقاط التفتیش، وكیف تتعامل معھ ا؟ كی ف ل ھ أن یطل ب الم ساعدة       أن یسافر منفردًا؟ مواقعدعويالحسبوي و  ال

 . إذا كان واقعًا في مشكلة؟ ماذا یفعل في حالة وقوع حادث سیارة؟ الخ

 .أي إجراءات خاصة بموقع معین أثناء اللیل: اللیل •

 ھل ھناك حظر تجول؟ إذا كان كذلك، ما ھي التفاصیل؟: حظر التجول •

 على درای ة بمالج ئ الحمای ة ف ي     العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة   ینبغي أن یكون جمیع     : مالجئ الحمایة  •
 .كل مبنى، الستخدامھا في حالة الھجوم

إذا ت  م تق  دیر بع  ض أن  واع م  ن التھدی  د عل  ى أنھ  ا محتمل  ة ب  صفة خاص  ة، وض  ح         : رد الفع  ل عل  ى التھدی  دات  •
ھذه الحالة تكرار، في ملخص مختصر، ج زءًا م ن الكتی ب    سوف یساعد في  .  إجراءات رد الفعل الصحیح لھا    

 . أو تشیر بوضوح للجزء المعني/األمني و

  المنشآت الطبیة 

واذك ر أي  .  أذكر ھنا المنشآت الطبیة المتاحة، مع تفاصیل االتصال الكاملة والتوجیھات عن كیفیة الوص ول إلیھ ا       
  . تحذیرات الزمة عن عیوب ھذه المنشآت

  اإلخالء الطبي

 اإلخ الء الطب ي،   العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة اذكر اإلجراء الخاص باإلخالء الطبي، مثًال ھل یحق لكل     
إذا ك ان  (أو بعض منھم فقط؟ من الذي یصرح بذلك وكیف؟ ما ھي تفاصیل االتصال لطلب شركة اإلخالء الطبي         

  ؟ )لدیك إحداھا

  اإلخالء ألسباب أمنیة

ق د ی شتمل ھ  ذا   .  اجع ل اإلج راء واض  حًا ومخت صراً   .  ا أص بح ض  روریًا ألس باب أمنی ة   اش رح إج راء اإلخ الء، إذ   
  : اإلجراء على اآلتي

 .من الذي یصرح باإلخالء •

 .نقط التجمع •
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 .المعدات التي تحملھا عند اإلخالء •

 .حدود كمیة الحقائب عند اإلخالء •

 .المسارات المحتملة لإلخالء •

 .إجراءات الحركة أثناء اإلخالء •

 .ت االتصال أثناء اإلخالءإجراءا •

األف راد الح سبویین المنتم ین إل ى المنطق ة المعنی ة       ( ال وطنیین   العناصر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة         ترتیبات   •
 .) باألمر

 : الباقینالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة مسؤولیات  •

  .قائد الفریق المؤقت -

 .اللوجستیات والممتلكات -

 .اإلدارة والتمویل -

 . لمحتمل أن یحتاج كل ما ذكر أعاله إلى تراخیص مكتوبةمن ا -

 .  أو التوقف عن األنشطةالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة البدائل األخرى، مثال تخفیض عدد  •

 الخ اص  ١٠انظ ر الملح ق رق م    (إذا كانت خطة اإلخالء طویلة لسبب وجیھ، فكر في إرفاقھا بخطة األمن كملحق      
  ). لمقترحةبإجراءات اإلخالء ا

  مالحق الخطة األمنیة

   قائمة االتصال-أ

  : وضح ھنا العناوین الكاملة، وعالمات االستدعاء، والترددات الالسلكیة وأرقام ھواتف الجھات التالیة

 الجماعة أو التنظیم التي تستخدمھا ىجمیع المكاتب، والسكن والمباني األخر •

  المحلیةى أو قوات األمن األخراألمن •

  المدنیة ذات الصلةلمسؤولةالجھات ا •

  العسكریة ذات الصلة، إذا كان ذلك مالئمًا الجھات المسؤولة •

   إرفاق خریطة علیھا عالمات المواقع ذات الصلة-ب

 ل ذلك یك ون م ن    –قد یتم تحدیث معلومات ھذه المرفقات بوتیرة أكبر من وتیرة تح دیث الخط ة األمنی ة       : ملحوظة(
  ). للخطة األمنیةالمسؤولدالھا عند الضرورة بدًال من إدماجھا ضمن النص األسھل إرفاقھا كمالحق، واستب
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   السیاسة األمنیةالسیاسة األمنیةالسیاسة األمنیة   ...٢٦٢٦٢٦أأأ

وھ ي ت شكل ج زءًا    .  الكلی ة لألم ن ألي منظم ة   صف السیاسة تي ت الوثیقة المستوى األعلىھي   یةسیاسة األمن إن ال 
  : من وثائق األمن الھرمیة الھامة، كما یلي

 .للجماعة أو التنظیم تعرض السیاسة الكلیة –سة األمنیة السیا •

   الجماعة أو التنظیم یوضح اإلجراءات العامة التي تتبناه – الكتیب األمني •

 . تعرض اإلجراءات المفصلة لموقع معین-الخطة األمنیة •

  .من الوثائقوألغراض الوضوح، ینبغي أن یكون ھناك أقل حد ممكن من التداخل بین ھذه األنواع الثالثة 

وفیم ا یل ي قائم ة مقترح ة     .  الجماع ة أو التنظ یم  ینبغي تفصیل السیاسة األمنیة بحیث تك ون متوافق ة م ع احتیاج ات      
  : للموضوعات التي تغطیھا

 المبادئ •

 الحیاة أھم من الموجودات •

 طریقة إدارة األمن وإطار عملھ •

  ما ھو الحد المقبول؟–الموقف من ناحیة مخاطر األمن  •

 . على المستوى الكليالجماعة أو التنظیم الموجھة ضد لتھدیدات تقییم ا •

  من الذي یقوم بھذا التقییم، وما ھي وتیرتھ؟ -

  بأسرھا؟ الجماعة أو التنظیمكیف یمكن تعمیمھ على  -

 : مثًال.   المختصین بأمور األمنالمسؤولینت الخاصة بالمسؤوالاألدوار و •

ویف وض  .  الجماع ة أو التنظ یم  نفی ذیین م سؤوًال ع ن األم ن بالكام ل، بالن سبة لك ل          یكون كبی ر اإلداری ین الت      -
  . الرأسیین على كل مستوىللمسؤولین إدارة األمن الیومیة 

م  سؤوًال ع  ن إدارة األم  ن فق  ط ولكن  ھ م  سئول ع  ن ت  وفیر الن  صح   )  وج  دإن (ل  ن یك  ون المست  شار األمن  ي   -
، ح  سبما یطل  ب العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة  الرأس  یین وللم  سؤولین ألم  ن وال  دعم ف  ي مج  ال ا

 ویبل غ المجل س ب ذلك ب صفة     الجماع ة أو التنظ یم  أنھا یراق ب فاعلی ة إدارة األم ن بكام ل          /كما انھ .  منھا/منھ
 . منتظمة

 .مدھعناصره و أفرا مسؤولون عن أمن أنفسھم وأمن ئیسیون على كل مستوى ھم الرالمسؤولین -

 .العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تقع مسؤولیة ضمان أمنھم الشخصي وتعزیز أمن الزمالء على جمیع  •

 . سواء كانواالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  تجاه للجماعة أو التنظیمت األمنیة المسؤوال •

  دولیین -
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 إقلیمیین -

 وطنیین -

العناص ر الم سلمة الدعوی ة و    فس مستوى السالمة لجمیع  تھدف إلى تحقیق ن  الجماعة أو التنظیم  یوضح أن    -
 ال شرعیة إال م ن بع ض اإلجتھ ادات الواقعی ة للم سألة ف ي ت أمین           حیث أنھم متساوون ف ي القیم ة       الجھادیة  

 . سالمة بعض القادة او المسؤولین

المزای ا،  /قی یم المخ اطر  مثًال تقییم التھدی دات، ت (الحد األدنى للمتطلبات قبل الوصول إلى منطقة جغرافیة جدیدة          •
 للوف   اء باحتیاج   ات الت   شغیل وإدارة المخ   اطر، تقی   یم الم   وارد المادی   ة ومتطلب   ات  الجماع   ة أو التنظ   یمكف   اءة 

 .) إلدارة األمن المسؤولة، الخالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 

 : ، وھم تجاه اآلخرین لدى وجودھم في المیدانللجماعة أو التنظیمت األمنیة یاالمسؤول •

  المساندون -

 المتطوعون -

 المستشارون -

 الشركاء -

ینبغ ي إرف اق ذل ك كملح ق لل سیاسة،      .  المواصفات القیاسیة المطلوبة لإلعداد واالحتیاط قبل السفر إلى المی دان      •
 .طالما أنھا قد تحتاج إلى تعدیل منتظم

 الجماعة أو التنظیمأھمیة تعزیز ثقافة الوعي األمني والنظامي بكامل  •

 .ت مراقبة فاعلیة إدارة األمنمتطلبا •

 : حول)  فقطشرح المبادئ العامة  (الجماعة أو التنظیمسیاسة  •

  الخطط األمنیة -

 . االختطاف والفدیة  -

 األسلحة -

 اإلخالء -

 . الطبیةالطوارئ و اإلستنفارحاالت  -

 تبلیغ وتحلیل الحوادث -

 )، ومن یشارك في ذلك؟من المسؤول عن قیادة فریق إدارة األزمات ( والالفتة لالنتباه الحوادث الخطیرة -

 التعاون في مجال األمن مع المنظمات غیر الحكومیة األخرى ووكاالت األمم المتحدة -

 االتصال بالقوات المسلحة، سواء النظامیة أم غیر النظامیة -
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 الحراس المسلحون -

 اإلخالء -

  في مجال األمنالمسؤولین والعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تدریب وتجھیز وإحاطة  -

 ).المسؤولیفضل وضع بعض من ھذه النقاط في الملحق للسیاسة األمنیة بدًال من وضعھا في المضمون ( -

ل ك ال دور ال ذي تتوق ع أن تلعب ھ       لتمویل التدابیر األمنیة، وربما ی شمل ذ الجماعة أو التنظیمالطریقة التي تتبناھا     •
 .الجھات المانحة المؤسساتیة

  بأي معدل ومن یقوم بذلك؟–إجراءات تنقیح السیاسة األمنیة  •

ح ول ال سالمة واألم ن    " بوتقة ال سیاسة "للحصول على المزید من االقتراحات حول وضع السیاسة األمنیة، راجع         
٢٠٠٣أیار /مایو" الناس في المساعدات"الخاصة بمنظمة 

١٠
.  

                                                   
10

  org.peopleinaid.wwwأو انظر الصفحة الرئیسیة في  uritySec/download/org>peopleinaid.www://http بالموقع 
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   المالجئالمالجئالمالجئ   ...٢٧٢٧٢٧أأأ

، أو إذا ھج وم ل تع رض المبن ى   في حال ة  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة ھو حمایة الغرض من المالجئ   إن  
  .كانت ھناك حرب أو اضطرابات على مقربة منھ

 إذا ك ان ھن  اك  فم  ثًال.  ینبغ ي أن یعتم د ت  صمیم الملج أ عل ى الظ  روف المحلی ة، وعل ى طبیع  ة التھدی دات المحتمل ة        
.  احتمال كبیر بوجود قذائف مدافع ھاون أو مدفعیة ش اردة قریب ة، ینبغ ي حمای ة المالج ئ ض د االنفج ار وال شظایا            

  .فإذا لم تشكل المدفعیة وقذائف الھاون تھدیدًا، تكون ھذه الحمایة غیر ضروریة

 االضطرابات المحلی ة منخف ضًا، یمك ن أن    إذا لم یكن ھناك تھدید كبیر لھجوم مباشر، وإذا كان التھدید بالحرب أو      
وینبغي إما أن تكون بال نواف ذ أو س د النواف ذ بحمای ة فعال ة ض د       .  یكون الملجأ المعین مجرد غرفة داخلیة أو ممر     

  .الرصاصات الشاردة، مثل أكیاس الرمل

  :  ما یليأیمكن أن تشمل النقاط التي تؤخذ في االعتبار عند تصمیم الملج

فم ثًال أكی اس الرم ل    .  ي ملجأ واضح على صورة الوكالة، والرسالة التي قد تحملھا إلى الم شاھدین    تأثیر بناء أ   •
 .داخل مبنى تكون الفتة لالنتباه بصورة أقل من وجودھا خارج المبنى

 .عدم وجود خط رؤیة مباشرة للنوافذ •

 إذا م ا ق در أنھ ا ت شكل تھدی دًا      أو االنفج ار وال شظایا،  (الجدران السمیكة، قادرة على إیقاف الرصاصة الشاردة          •
 إذا ل م تك ن الج  دران   –یمك ن أن یك ون الب دیل ل ذلك وج ود أكث ر م ن ج دار واح د بین ك وب ین الخ ارج             ).  كبی راً 

 . احصل على إرشاد متخصص عن السمك الالزم، إذا كنت غیر متأكد.  سمیكة بشكل كاف

فم ثًال یحت اج تھدی د الق ذائف واالنفج ار      .   تقییمھ ا األسقف المناس بة، م ع األخ ذ ف ي االعتب ار التھدی دات الت ي ت م            •
 .والشظایا معیارًا مختلفًا من األسقف عن تلك الخاصة بتھدید سقوط طلقات الرصاص الموجھة

 . األبواب القابلة للقفل، إما للملجأ أو لألبواب الخارجیة للمبنى الذي یوجد بھ الملجأ •

 .مخرجان •

 ). یومًا أو ألي مدة تقدر أن تكون أكثر مالئمة١٥ة للبقاء لمد(مخزون من الماء والطعام  •

 ).تجھیزات دورات میاه مرتجلة إذا لم تكن ھناك دورات میاه في الملجأ(دورات میاه  •

 .مصدر طاقة •

 .مخزون وقود •

 . مصابیح جیب وبطاریات احتیاطي وشموع وثقاب/إضاءة، شاملة شعالت •

 .مالبس دافئة •

 .مراتب نوم وأكیاس نوم/حصائر •

 .  اتصال، شاحنات بطاریات وبطاریات احتیاطيمعدات •
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 .خرائط •

 .دفاتر وأقالم •

ت  م ن  شره ف  ي ش  بكة (لكتیب  ة الجھ  اد اإلعالم  ي المل  ف الن  ووي لمزی  د م  ن اإلرش  اد المف  صل ع  ن بن  اء ملج  أ، انظ  ر  
  ).الحسبة
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   نسق تقریر الوضعنسق تقریر الوضعنسق تقریر الوضع   ...٢٨٢٨٢٨أأأ

فھ ذا النم وذج المتف ق علی ھ     .  الم سؤولین  ولعناص ر اق ف الروتینی ة ی ساعد    ایر المو متف ق علی ھ لتق ار    وجود نم وذج    
 والمق ر  الم سؤولین كم ا أن ھ ی ساعد    .   من مسؤولیة إعداد نموذج جدید العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة      یعفي  

  . على إیجاد المعلومات التي یحتاجون إلیھا، بسھولة وبسرعةالمسؤول

ق اریر الوض ع غی ر الروتینی ة، مث ل تق اریر المواق ف الطارئ ة ع ن أزم ة جدی دة، م ع نم وذج              یمكن تكیی ف نم اذج ت   
  .  أو استخدام نموذج مختلف–تقاریر الموقف الروتینیة إذا كان ذلك مناسبًا 

ھذا ویحتوي اإلط ار الع ام الم ستخدم ب شكل     .  یختلف نموذج تقاریر الموقف الروتیني حسب احتیاجات كل منظمة        
  : لتسلسل التاليشائع على ا

 :الموقف المحلي، شامًال أي تغییرات في وضع كل من •

  )مقسمین إلى مجموعات عند الضرورة(السكان المحلیین  -

 الوضع السیاسي -

  المحلیةالجھات المسؤولة -

 األمن، شامًال أعمال الجماعات المسلحة -

 االقتصاد المحلي -

 اإلنسانیة و اإلسالمیةاالحتیاجات  -

 التجمعات و التنظیمات اإلسالمیة والجھادیةا األعمال التي قامت بھ -

 :، الذي یّدون لكل مشروعالجماعة أو التنظیمالبرنامج الخاص ب •

  .*اإلجراء الذي اتخذ في فترة التقریر -

 .مقارنة ذلك اإلجراء باإلجراء الذي كان مخططًا -

 النجاحات -

 المشاكل -

 :اإلدارة، شاملة •

  األفراد -

 التمویل  -

 اللوجستیات -

 وباإلجراء المطل •

   المحليالمسؤولمن  -
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 المسؤولمن المقر  -

 .ىمن األطراف األخر -

فم  ثًال یمك  ن أن یك  ون نم  وذج تقری  ر الوض  ع      .  ھ  ي الفت  رة المتعلق  ة بنم  وذج تقری  ر الوض  ع     " فت  رة التقری  ر * "
آذار، لذا تكون الفت رة المغط اة ف ي    / مارس٢٣إلى ١٦آذار یغطي الفترة من / مارس٢٤األسبوعي المؤرخ بتاریخ  

  .آذار/ مارس٢٣ إلى ١٦ر ھي من التقری
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      اإلجھاداإلجھاداإلجھاد   ...٢٩٢٩٢٩أأأ
 لمنع اإلجھاد، وینبغي العناصر و األفراد  والمسؤولینینبغي أن یسعى .   خطر على الصحة وعلى األمناإلجھاد 

ى فھو یؤثر على األشخاص المختلفین، وعل.  أن یكونوا متنبھین لعالمات اإلجھاد بین أفراد الفریق التابع لھم
 فقط، تالنقاط المذكورة أدناه ھي مجرد اقتراحا.  األشخاص من ثقافات مختلفة، بطرق مختلفة اختالفًا واسعًا

  . وینبغي اختیارھا وإخضاعھا للموقف والثقافة
  أسباب اإلجھاد

  : یمكن أن تشمل أسباب اإلجھاد أشیاء عدیدة، مثل

 .خسارة شخصیة •

 .زیادة العمل، أو بیئة عمل عالیة الضغط •

 .متطلبات وظیفیة متعارضة •

 .تعدد المشرفین •

 .ت والتوقعاتیاالمسؤولعدم وضوح  •

 .الصدمات النفسیة •

 .إخفاق المھمة •

 .شعور مثقل بمدى حجم الحاجة القائمة •

 .الخطأ البشري •

 .سوء الفھم •

 .المرض •

 .الصعوبات بین األشخاص •

 .حلیینالم أو األشخاص الجھات المسؤولةالعداء من  •

  منع اإلجھاد

  : یمكن غالبًا منع اإلجھاد باتخاذ القلیل من االحتیاطات البسیطة، وتتضمن

 .التوعیة الشرعیة و الدینیة و الذكرى الدعویة المتكررة •

 .خطط عمل وساعات عمل واقعیة •

 .اإلحاطة الواضحة •

 .إدارة حریصة وكفؤة •
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 .، وخاصة عندما یكونون واقعین تحت ضغوطة العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیاإلصغاء إلى شكاوى  •

 . بانتظام على كل شئالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة اطالع  •

 . واإلثناء على عملھم الجیدالعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تشجیع  •

 .حل سریع ألیة تظلمات أو شكاوى •

 ال شدیدة، وحم ل   الط وارئ و اإلس تنفار  ح االت  راحة كافیة، شاملة یوم الراحة األسبوعي ال دائم إال ف ي أق صى          •
 .في فترات الضغط العالي على الراحة واالستجمام العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة 

 .أو االتصال بھم ھاتفیًا أو كالھما/ من رؤیة عائالتھم والعناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة تمكین  •

 .د اإللكتروني الشخصي، إذا كان ممكنًاخدمة بریدیة فّعالة، وتسھیل استخدام البری •

 .الخصوصیة في مكان اإلقامة •

 .تناول الطعام بشكل مناسب، مع تنوع قوائم األطعمة •

 .بناء روح الفریق •

 .صداقات •

 .أداء التمرینات الریاضیة •

 .تقدیر العمل الجید واإلطراء علیھ والمكافأة علیھ •

  عالمات اإلجھاد 

 أن یتنبھ وا لعالم ات اإلجھ اد البادی ة عل یھم وعل ى       مسلمة الدعوی ة و الجھادی ة   العناصر ال والمسؤولینینبغي على   
  : تشمل العالمات الشائعة ما یأتي.  زمالئھم

 .سلوك غیر معھود أو متقلب •

 .التحدث أكثر أو اقل من المعتاد •

 .مزاج قابل لإلثارة أو انفعاالت مزاجیة سریعة  •

 .صداع •

 .اكتئاب أو القلق •

 .المباالة •

 . اآلم ال تفسیر لھاأوجاع أو •

 .مشاكل جلدیة •



    .للمحتسب و المجاھد المقدام..دلیل األمن العام
  

  
 

 122 

 .إفراط في العمل •

 .عدم االكتراث باألمن، وسلوك مغامر •

 .تردد وعدم تماسك •

 .كفاءة منخفضة في العمل •

 .زعدم قدرة على التركی •

 .أمراض ثانویة متكررة •

 .خیبة أمل من العمل •

 .إرھاق متواصل •

 .نوم متقطع أو نوم زائد •

 . أو ناقص–أكل زائد  •

   معالجة اإلجھاد

ینبغ  ي أن یق  وم ش  خص م  درب إن أمك  ن    .  یق  دم أح  د األطب  اء أو ش  خص م  درب الن  صح ح  ول معالج  ة اإلجھ  اد     
ف ي حال ة ع دم وج ود ال شخص الم درب، غالب ًا م ا تك ون األفك ار التالی ة م ساعدة، ولك ن              .  باستخالص المعلوم ات  

  : یمكن أن یختلف اإلجراء المناسب بشكل كبیر حسب الشخص وحسب الثقافة

.  طمأن ھ وش جعھ  .  ش جعھ عل ى التعبی ر عم ا ی شعر ب ھ      .  ًا التحدث مع الشخص ال ذي یع اني م ن اإلجھ اد    خذ وقت  •
ھ ل  .  ابح ث إن ك ان یمك ن أن ی ستفید م ن أي تغیی رات ف ي ممارس ات العم ل         .  ھدئھ أو تعامل مع أي قلق لدی ھ     

 بیتھ؟ /ة من بلدهیحتاج إلى مزید من المساعدة في مھامھ؟ ھل ھناك ضغوط أخرى علیھ، مثل أخبار سیئ

أتح الفرصة للشخص الذي یعاني من اإلجھاد أن یبتعد لبعض الوقت عن العم ل ال شدید، ولك ن أال یتوق ف ع ن          •
فق  د ی  ساعده ذل  ك عل  ى .  اقت  رح علی  ھ مھ  ام مفی  دة یمكن  ھ القی  ام بھ  ا ب  شرط أن تك  ون غی  ر مجھ  دة .  العم ل كلی  ة 

 . عملیة العالجالشعور بفائدتھ وقیمتھ، ویمكن أن یكون ذلك جزءًا من

 .، واالستشارة إذا رغبكن الترفیھتأكد من أن بإمكانھ الوصول إلى أما •

 .یأكل جیدًا، یقوم بتمارین، راحة متكررة، الخ: شجعھ على االعتناء بنفسھ •

 . أو تأكد من قیام زمیل متعاطف بذلك-استمر في الحدیث معھ بانتظام •

وفي الحقیق ة، ف إن   .  من الممكن لھ أن یستأنف عملھ العاديبعد فترة وجیزة، وبحسب الظروف، غالبًا ما یكون      •
 .عودتھ للعمل بعد فترة توقف معقولة ودون اإلثقال علیھ یمكن أن تساعد على شفائھ

 .استمر في مراقبتھ واالستماع إلیھ عن كیفیة تحسنھ •

 .یةإذا لم یكن مستجیبًا، أو إذا لم یكن بمقدوره العودة إلى العمل، أطلب المشورة الطب •

  اإلجھاد الناجم عن صدمة
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وع ادة  . یمكن أن یؤدي أي حدث یكون مفجع جدًا وخارج نطاق خبرة اإلنسان العادیة إلى إجھاد ناجم ع ن ص دمة    
أو العج  ز، ال ذي ق  د ی  سحق آلی  ات التغل  ب عل  ى  /م ا ی  ؤدي مث  ل ھ  ذا اإلجھ  اد إل ى اس  تجابة ح  ادة، ش  املة الخ  وف و   

وھي ال تشیر بال ضرورة إل ى   .  الستجابة رد فعل عادي لموقف غیر عادي وتعتبر مثل ھذه ا   .  المشاكل لدى الفرد  
ورغ م ذل ك یمك ن أن ی ؤدي ھ ذا التع رض لمث ل ھ ذا األم ر إل ى            .  أن الشخص قد أصبح مصابًا باض طراب نف سي        

  .للصدمةاضطرابات نفسیة الحقة تطویر 

قد یكون الحدث فجائیًا ".  ث حرجةحواد"یحدث اإلجھاد الناجم عن صدمة عند التعرض ألحداث قویة عاطفیًا أو    
  .وغیر متوقع أو مستمرًا بطبیعتھ

 لل صدمات النف سیة نیاب ة ع ن آخ رین أو ب صورة       العناص ر الم سلمة الدعوی ة و الجھادی ة       یمكن أن یتعرض بع ض      
غیر مباشرة عبر م شاھدة ص دمات أو عن ف، أو إذا كان ت لھ م عالق ة بح دث مأس وي مث ل مجھ ودات الع ودة إل ى                 

، نتیج ة التع رض لمعان اة إن سانیة أو     'إرھ اق ال شفقة  'وق د یتع رض آخ رون إل ى     .  لطبیعي بعد كارثة ح ادة    الوضع ا 
في كثیر من الحاالت تكون أع راض ال صدمات الت ي یتحملونھ ا     .  مواقف مأسویة تكون مزمنة أكثر وطویلة األمد  

ویمك ن أن  .  ن لل صدمات المباش رة  نیابة عن اآلخرین أو إرھاق الشفقة مشابھة ألعراض الضحایا ال ذین یتعرض و    
یكون األفراد الذین لھم تاریخ سابق مع الصدمات الكبیرة، أو یعانون من عدم استقرار في ظروف الحیاة الحالی ة،     

  .أو نقاط ضعف أخرى یمكن أن یكونوا معرضین لخطر أكبر

خط  ار المھنی  ة األكث  ر بغ  ض النظ  ر ع  ن الم  صدر، یمك  ن أن یك  ون اإلجھ  اد الن  اجم ع  ن ال  صدمات واح  دًا م  ن األ   
إن معالجة ھذا النوع م ن  .  المسؤول، سواء في المیدان أو في المقر العناصر و األفراد خطورة التي یتعرض لھا  

  . اإلجھاد ھو مجال تخصص ویحتاج لعنایة مھنیة متخصصة

   اإلرھاق

ض ھ تت شابھ م  ع   وبع ض أعرا .   لوص ف ش خص یع اني م ن اإلرھ اق ال شدید      'اإلرھ اق 'ع ادة م ا ی ستخدم م صطلح     
وم ن ض من أع راض اإلرھ اق الت ي ت صیب       .  أعراض اإلجھاد، مع أنھا أكثر احتماًال ألن تصبح أكثر ش دة وِح ّدة    

الجماع  ة أو  ال  ذین ی  ستقیلون م  ن العم  ل م  ن  العناص  ر الم  سلمة الدعوی  ة و الجھادی  ة  أي فری  ق ھ  ي ارتف  اع ن  سبة  
م، وع  دم الرغب  ة ف  ي أخ  ذ زم  ام المب  ادرة، زی  ادة اإلج  ازات    ، االفتق  ار لوح  دة الفری  ق، وانت  شار ثقاف  ة الل  و  التنظ  یم

 التنب  ھ لمث  ل تل  ك المؤش  رات، وبالت  الي اتخ  اذ اإلج  راء    الم  سؤولینوینبغ  ي عل  ى  .  المرض  یة، وانخف  اض الفاعلی  ة 
  .وأفضل إجراء یمكنھم اتخاذه ھو وضع ممارسات عمل تمنع حدوث اإلجھاد واإلرھاق.  المناسب تبعًا لذلك

، وھ  و كتی  ب لمف  وض  الط  وارئإدارة اإلجھ  اد ف  ي عملی  ات  لمزی  د م  ن المعلوم  ات، انظ  ر كتی  ب  للح  صول عل  ى ا
شیال ب الت  Sheila Plattالسامي لشؤون الالجئین، إعداد الجھات المعینة و المعتبرة 

١١
التعام ل  : انظ ر أی ضاً  .  

 الدولی ة لل صلیب   بارثول د بیرن ز دي ھ ان، ن شرتھ اللجن ة      Barthold Bierens de Haanإعداد مع اإلجھاد، 
األحمر

١٢
، م ن إع داد   األم ن وال صحة واإلجھ اد ف ي المی دان     كما نشرت منظمة الصلیب األحم ر الفنلندی ة كتی ب        .  

Hamberg-Dardel & Quick ھامبرغ داردیل وكویك
١٣

      . 
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  .عن طریق استخدم محرك بحث أو cfm.index/library_e/resources/net.ecentre-the.wwwمتاح من موقع .  ٢٠٠١نشر عام  
12

  org.icrc.wwwمتاح من موقع ).  اإلصدار الثالث (٢٠٠١نشر عام  
13

    uk.org.odihpn.wwwمتاح في موقع  
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   األساسیةاألساسیةاألساسیةمنھج الدورة التدریبیة األمنیة منھج الدورة التدریبیة األمنیة منھج الدورة التدریبیة األمنیة    ...٣٠٣٠٣٠أأأ

، وأن تتأكد من أن منھج ا عناصره و أفرادھلمحددة لینبغي على المنظمات أن تقیم احتیاجات التدریب األمني ا
ویسرد المنھج التالي قائمة بعدد من الموضوعات التي من .  التدریب مصمم بالطریقة التي تلبي تلك االحتیاجات

  .   لكن ھذه القائمة لیست شاملة.  ات التدریب األمني األساسیةالمحتمل أن تكون مطلوبة في معظم دور

  الموضوعات التمھیدیة 

 اإلنسانیة و اإلسالمیةالمبادئ  •

 موجز أساسي للنظام اإلنساني •

 الوعي الثقافي والسیاقي •

 الملبس والسلوك •

 المعدات الشخصیة •

  الجماعة أو التنظیم

 المھمة •

 التكلیف •

 التاریخ •

 القیم •

  ھا عالقة باألمنالموضوعات التي ل

 تقییم المخاطر •

 االحتیاطات في المنزل والمكتب •

 االحتیاطات عند السفر  •

 قراءة الخرائط •

 نقاط التفتیش المسلحة •

 رد الفعل تجاه الحوادث األمنیة •

 اإلخالء •

 التعامل مع القوات المسلحة •

 القوات غیر النظامیة/التعامل مع قوات المتمردین •

 وسائل اإلعالم أفكار مفیدة أساسیة للتعامل مع  •
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  االتصاالت

 التعامل مع الالسلكي •

 ، الفاكس والبرید اإللكترونيالتعامل مع الھواتف المتصلة باألقمار االصطناعیة  •

 إعداد التقاریر •

  السیارات

 قیادة سیارة الدفع الرباعي  •

 أفكار مفیدة للقیادة اآلمنة •

 االمعدات التي ینبغي على كل سیارة أن تحملھ •

 الفحوصات واإلجراءات األساسیة للسیارة  •

   طبي

 الصحة والنظافة الصحیة في المیدان  •

 ، بما في ذلك على مستوى الفریقالتعامل مع اإلجھاد  •

  .اإلخالء الطبي •
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   المیدانیینالمیدانیینالمیدانیینللمسؤولین للمسؤولین للمسؤولین منھج الدورة األمنیة منھج الدورة األمنیة منھج الدورة األمنیة    ...٣١٣١٣١أأأ

، وأن تتأكد من أن المنھج  المیدانیین للمسؤولین محددة ینبغي على المنظمات أن تقّیم احتیاجات التدریب األمني ال
ویتضمن المنھج التالي قائمة بعدد من الموضوعات التي من .  التدریبي مصمم لیلبي مثل ھذه االحتیاجات

  .لكن ھذه القائمة لیست شاملة.   تكون مطلوبةالمحتمل أن

 القبول، الحمایة، الردع: الطرق لألمن •

  المیداني المتعلقة باألمنالمسؤولمسؤولیات  •

 قیادة الفریق –

 إدارة األشخاص –

یم تداعیات ، تقیالتقییمات األمنیة، بما في ذلك فھم السیاق المحلي، الفاعلون المؤثرون والتھدیدات  –
 المستجدات السیاسیة واألمنیة    

 تحلیل مخاطر برنامج ما والمنافع المحتملة منھ –

 كتابة خطة أمنیة –

 إعطاء إحاطة أمنیة –

 كتابة تقاریر الوضع وتقاریر الحوادث   –

 التنسیق األمني مع الوكاالت األخرى –

 المشاكل والمعضالت األمنیة الشائعة –

  اتخاذ قرار حول اإلخالء وإدارتھ –

 للعناصرورش عمل أمنیة /تنظیم تدریبات –

  والزعماء والسكان المحلیین  العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة الفوز بالقبول بین  •

 أو القادة العسكریین / واألمنالتعامل مع القادة المدنیین البارزین، قادة  •

 التعامل مع وسائل اإلعالم •

 االغتصاب، القتل، إلخخطف األشخاص، االعتداء، : الحوادث الخطیرة •

 تأمین المباني –

  إدارة االتصاالت  –

 الجوانب األمنیة لإلدارة •

 التعیین، العقود، اإلحاطة، اإلجراءات التأدیبیة، إنھاء العقود، إلخ: جوانب الموارد البشریة لإلدارة األمنیة –
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 األمن المالي –

 أمن الممتلكات، إدارة المخزون، إلخ  –

 الوقایة والعالج: اإلجھاد •

 الجھات المعینة و المعتبرة نظام اإلدارة األمنیة ب •
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   رسم بیاني لتأثیر التھدیدرسم بیاني لتأثیر التھدیدرسم بیاني لتأثیر التھدید   ...٣٢٣٢٣٢أأأ

 ھي عن طریق إدراجھا في ، إن وقعت،، واحتماالتھا النسبیة وتأثیرھاإن إحدى الطرق المفیدة لدراسة التھدیدات 
رسم بیاني

١٤
 التي تقدر إنھا موجودة في قائمة، مع احتماالت حدوث كل منھا، واألثر الذي أدرج لتھدیدات .  

وعلى سبیل المثال، یكون للقتل تأثیر كبیر، لذا .  ٥ إلى ١على مقیاس من وذلك سیكون لھا في حالة وقوعھا، 
  ،    على سبیل المثال١–ًا ، مع أنھ یمكن تقدیر احتماالت حدوثھ على أنھا منخفضة جد٥ینبغي تقییمھ برقم 

  
  االحتمال  حدث التھدید

  ٥صفر إلى 
  التأثیر

  ٥صفر إلى 
      
      
      
      
      
      

  

.  اھیمیققمت بتالتھدیدات التي عن وھذا یعطیك صورة .  تھدید بشكل نقطة على الرسم البیاني أدناهكل واآلن دّون 
  .كبر قدر من القلقینبغي أن تسبب تلك األقرب من الركن األیمن العلوي أ
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   RedRبتصرف من مواد التدریب على تقییم المخاطر الخاصة بـ  

 

التأثیر المحتمل 
 للحدث

 كارثي

 مرتفع

 متوسط

 منخفض

جدًامنخفض   

 مرتفع جدًا  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض جدًا

 احتمال وقوع الحدث

 الخطورة المتزایدة للمخاطر

خطوط الخطر 
المتساویة 
 الخطورة
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 منخفض

 

منخفض 
  جدًا

 

التأثیر 
المحتمل 
  للحدث

 
  كارثي

 

  مرتفع
 

  متوسط
 

  منخفض
 

 الخطورة المتزایدة للمخاطر 

 خطوط
الخطر 

المتساویة 
  الخطورة

 مرتفع جدًا مرتفع متوسط منخفض جدًا

 احتمال وقوع الحدث
 

 

 االغتصاب
 

 القتل

 االحتیال

 السرقة

  منخفض

 

  :  وقد أدرجت تھدیدات قلیلة في الرسم البیاني التالي، وذلك لتوضیح النھج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فمن أجل إنقاذ .  وتتفاوت عتبات الخطر المقبولة بحسب ما تتوقع إنجازه.  الخطوط المنحنیة تمثل عتبة الخطر
ویعود األمر لك .  خاطر أكبر مما إذا كنت تؤدي عمًال روتینیًاحیاة الناس، فعادة ما تكون مستعدًا لقبول م

إذا كانت ھناك أیة مخاطر تتجاوز حد المخاطر .   المسؤول لتقریر ما ھو نوع المخاطرة المقبولمسؤولولل
مسلمة العناصر الالمقبولة، ففي ھذه الحالة یكون مطلوبًا اتخاذ اإلجراء الالزم إما للتخلص من التھدید وإما إبعاد 

  . عن التھدیدالدعویة و الجھادیة 
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   نسق تصریح السفرنسق تصریح السفرنسق تصریح السفر   ...٣٣٣٣٣٣أأأ

 تعبئة استمارة بسیطة العناصر المسلمة الدعویة و الجھادیة  واألمن أن تطلب من قد یكون مفیدًا للفعالیة 
حلة على نحو جید، ومن شأن ھذا أن یساعد في ضمان تخطیط الر.  للتصریح بالسفر، وذلك قبل المغادرة

  .وإدارتھا بصورة آمنة وأن الزمالء اآلخرین یعرفون أیة تفاصیل ضروریة

  :  ربما یحتاج تصریح السفر للتكییف وفقًا للظروف المحلیة، ولكنھ عادة ما یتضمن العناصر األساسیة التالیة 

 .أسماء األشخاص الذي یعتزمون السفر •

 .الغرض من الرحلة •

 .ھة المقصودةالوج •

 .المسار •

 .وقت المغادرة المقّدر •

 .وقت الوصول المقّدر •

 .أیة تھدیدات تم تقییمھا على أنھا ذات صلة بالرحلة •

 .ترتیبات االتصاالت بما في ذلك الترددات الالسلكیة، عالمات االستدعاء، أرقام الھواتف وأوقات اإلبالغ •

    . المصرح بالرحلةالمسؤولتوقیع  •
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   اراتاراتاراتمعدات السیمعدات السیمعدات السی   ...٣٤٣٤٣٤أأأ

 ومجھزة بتجھیزات مناسبة، فإنھا تكون أقل احتماًال للتعطل، وأكثر إذا كانت السیارات مصانة على نحو صحیح 
ومن الممارسات الجیدة ألي عملیة میدانیة أن تضع قائمة قیاسیة لمعدات .  سھولة لإلصالح في حالة تعطلھا فعًال

مناسبة للظروف المحلیة، ثم تضمن أن تكون كل السیارات مزودة بھذه التجھیزات في كافة السیارات، تكون 
  .األوقات

  .إن ھذه مسألة أمنیة، حیث أن السیارة التي تتعطل في منطقة خطیرة تعرض ركابھا للمخاطر

یف إلیھا أو وعلیك أن تختار من القائمة التالیة أو تض.  ھذا وسوف تختلف المعدات الصحیحة تبعًا للظروف
  : تحذف منھا

 )اإلطار الواحد لیس كافیًا في المناطق الصعبة أو الخطیرة(إطاران احتیاطیان  •

 ) لترًا٢٠(صفیحة ماء  •

 ) لترًا٢٠(صفیحة من الوقود االحتیاطي  •

 مرفاع، ملفاف عجالت وأیة أدوات أخرى لتغییر اإلطارات •

 حبل للقطر •

الزمة في بعض ) حجم حقیبة السفر(سعافات األولیة الكبیرة ربما تكون عدة اإل( عدة اإلسعافات األولیة  •
 ) المناطق

 مصابیح ضوئیة احتیاطیة •

 مصباح جیب وبطاریات احتیاطیة /مشعل •

 زیت محرك احتیاطي •

 سالسل للجلید •

 مكشطة جلید •

 األلواح التي تناسب القیادة في الرمال •

 السلكي ذو تردد عال جدًا •

 السلكي ذو تردد عال •

 قوائم االتصال، الترددات، إلخ: التمعلومات االتصا •

 رافعة/ونش •

 قضیب واقیة الصدمات األمامیة •

 ِمْنشاق  •
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 مطفأة حریق •

 صوامیل عجلة التثبیت •

 مفاتیح الربط •

 مفك •

 مصھرات احتیاطیة  •

 خریطة •

 بوصلة •

 مثلث تحذیر •

 عالمات تحدید أو رایة •

 :وثائق السیارة شاملة •

  وثائق الملكیة −

 وثائق التصریح −

 شھادة التأمین −

وھذا یتضمن أعمدة للتاریخ، موقع البدء، وقت ): لتسجیل الرحالت التي قطعتھا السیارة(ل السیارة سج −
المغادرة، قراءة الكیلومتر عند المغادرة، الوجھة المقصودة، وقت الوصول، قراءة الكیلومتر عند الوجھة 

 المقصودة، الغرض من الرحلة، اسم السائق، التوقیع 

 دلیل السیارة  −

 بطاطین •

 )إذا كنت تسافر في رحالت طویلة، أو إذا كانت التأخیرات محتملة(عام ط •
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 الخاتمة

 
الحمد هللا رب العالمین الذي وفقنا إلى إعداة تحویر و تنقیح ھذا الدلیل األمني الغني بالفائدة و الخبرة التي اكتسبتھا 

ادث اإلمنیة المختلفة، و إجراءات وكاالت اإلغاثة العالمیة بمختلف أشكالھا و أنواعھا، في التعامل مع الحو
اإلحتیاطات األمنیة التي یجب اتخاذھا و اتباعھا، و إننا إذ نوجھ عنایة القارئ الكریم إلى أن عملنا ھذا ال یخلو 

، فنرجو أن تعذروا إخوانكم )معادیة(من التقصیر و الخطأ، إذ أنھ محور عن نسخة إنجلیزیة و عن وجھة نظر 
المي إلى مسألة األلفاظ الشرعیة التي تم التغاضي عنھا عمدا لإلبقاء على معنى السیاق في كتیبة الجھاد اإلع

كامال،و المتتبع لھذا الدلیل، سیجد الكثیر من المالحق التي لم نقم بإلغائھا متعمدین و ذلك بسبب تنافیھا و أولویاتنا 
د قمنا بإلغاء بعض المالحق التي ال تمت الشرعیة أصال، و لكن تركت إلتمام اإلحاطة بمسألة األمن العام، و ق

  .بصلة إلى طریقة التعامل مع المجریات األمنیة بالنسبة للمنظمات اإلسالمیة الجھادیة و الدعویة

  

ھذا و الصالة و السالم على من بعثھ اهللا رحمة للعالمین، الضحوك القتال، محمد ابن عبداهللا، صلوات اهللا علیھ و 
  .سالمھ إلى یوم القیامة

  و الحمد هللا رب العالمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إخوانكم في كتیبة الجھاد اإلعالمي

  ال تنسونا من صالح دعائكم في ظھر الغیب


